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الرحيمالرحمناللهبم

المقدمة

انتزع!حيث،الثقافيةالشطائرعصرالعصر،هذافي

المكتباتمنالقارىءوالجنسوالعنفالجرممةأشرطة

..والتلفزيونالسيماشاشاتأماموأجلسته،الدرسوقاعات

أصبححيث،السلعيالانتاجعصرالعصر،هذافي

أضحىوحيث،وسيلةلاغايةواقتنائهاالمادةعلىالحصول

..الحديثةالنخاصةأصواقفيعبدأالإنسان

اللاهث،والزمنالمجنونةال!رعةعصرالعصر،هذافي

وأنفسهمجاسبنفسهإلىفيهيجلسللإنسانوقتلاحيث

بمتعةحسكلالمادةفيهبلدتأنبعد،الروحبمتعيمتعها

..روخ

وحيثوتضليلأ،ضلالاًالإعلامحيثالعصر،هذافي

بالدرهميقتمرقماالإنسانوحيثوضياعأ،يتهاًالحقيقة

الكرمقارئيلك،أتدموالأفكار..بالقيملاوالدينار،

إليكبهأدخلأنراجياًاالخفاهفييهوذاأبناء!كتابي

لكلأجلو،الحياةزحمةعليكبهأقتحمأنأو،خلوتك
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..نفسهعدونابهويغلفغقفالذيالغموضمنشيئأ

صحيحةمعرفةمعرفتههيالعدومحاربةخطواتفأولى

..الظلامفينضرببقيناوإلا،دقيقة

من،الكتابهذاعلىاطلعمنبعضعلياقترحلقد

إلىأقدمهباْنالمطبه"،إلىدفعهوقبل،ائيوأصدقزملائي

القاريءعلىيسهلحتى،مسلسلةكتيباتفيالقاريء

تهقراه،وعاطفيآفكرياْالممزقالمكدود،المرهقالحديث

وهوكاملأطباعتهثمومن،متلاحقةجرعاتفيومتابعته

عنمتكاملةصورةتتكونحتىابتداءًفيهأرغبكنتما

ترنأعثرينقرناً:أربعينخلالالتاريخيمسارهفيعدونا

،واحدةطريقفيسارها..بغدهقرناًوعشرينالميلاد،قبل

بعصاالظلامفيالضربطرلقغيرها،إلمىعنهايَحِدْلم

..والتضليلوالتآمرالإغراءووسائل،الغير

-:التاليالشكلعلىتباعأالكتابوسيصدر

.اليهوديالفكرجذور-ا

العالمية.لليهوديةالخفيةالقوى-2

الغريى.المعسكرفي-اليهود3

الثرقي.المعسكرفياليهود-؟4

العريى.الوطنفياليهؤد-5
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..الكرمتارئي

فيالقصصيالأسلوبإلىاللجوءعلىحرصتلقد

السردطولمنالمللمنثيئأعنكلاْخفف،الأحيانبعض

معالفائدةلكأجعولكي،والمعلوماتالحقائقوتدافع

إلىوفقتقدأكونأنفأرجو،ذلكوسنيكلما،المتعة

ذلك.

..الكرمقارني

ندرس..والعظةللعبرة،تعمكما،التاريخندرسنحن

الجاد،المنتجالعملعلىتعينناروحيةبطاقةليزودناتارنحنا

فالحياةمستقبلنا،إلىالمسيرةفيويسددهاخطاناوليوجه

ومصب.ومجرىبمنبعإلايكتمللاوالنهربنهر،أشبه

والمستقبل،مجراهوالحاضر،الحياةنهرمنبعهوفالماضي

فيسبخأالنهرانساحوإلا،تجزئةولافصلبلا،مصبه

ندرسونحنصحاراها.أعاقفيغارأو،الحياةصهول

ضعفه،ومكامنتوتهمواضععلىنتعرفحقعدوناتاريخ

،الحياةمشاكلومواجهةمواجهتنافيوخططهأصاليبهوعلى

عليه.والتغلبوجههفيوتوفناعلينايسهلكي

..الكرمقارئي

..االخظءفييهوذاأبنا."لكاتدم
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؟!النورتعرفالخفافيشكانتفمتى

!؟والإظلامالظلامغيريعرفوناليهودكانومتى

لتكونالكيديةاليهودمؤامراتالقارىءأخيفاعرف

المؤمنين،عبادهوليسبحانهواللهمحاربتهمعلىأقدر

عزيز.لقوياللهإن،ينصرهمناللهولينصرن
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الأولالفصل

ومسمياتأسماء

ريخيتانثازاليهودا-

نيونالعبرا-2

ئيلصاابنو-3

اليهود-ح!

والساميونسام-5

الساميينتاريخمن-6

ميةاللاصا-7

مويىتوم-،

-حمب
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تاويخي:نثاراليهود-1

.التوراةمن،الأولىبالدرجة،تاريخهماليهوديتقي

والزيفالكذبخالطهكتابأيديهمبينالقوالتوراة

فلا،بالخيالبالخرافةالحقيقةفيهوامتزجمط،والتضليل

منهيستقجمصدرأعليهيعتمدأنلذلكالمؤرخيستطيع

باستحالةالبلإايةمنذرئهتاينبهأنالباحثوعلمعلومات!.

تارنحهمببدايةيتعلقفيمامؤكدةمحددةنتائجإلىالوصول

اليهود،لأن،عامةبصورةكلهوتاريخهم،خاصةبصورة

يغلفونوهم،ألعالميالتاريخمسرحعلىوجدواأنمنذ

غيرحياتهمأمورمنويظهرونوالألغاز،بالأصرارتاريخهم

وبينبينهمصراعأإلاليسكلهفتارنحهم..يبطنونما

كنفها،فييعيشونكانواكبيرةوأممعظيمةامبراطوريات

منأوصعنشاطذات،مستضعفةقليلةقلةبصفتهم

تلكتحتملهاأنمنأوسعوأطماع،إمكاناتها

فلجأوابها،تبتلىكانتالتيوالشعوبالإمبراطوريات

أصلوب..المراوغالمستضعفالمصأصلوبإلىلذلك

علىكلهذلكوانسحب.الخفاءفيوالعملوالنشالكذب

يريدهماذااليومحتىالعالميعرففلا،كلهتاريخهم

وماذا،يريدونماذابالضبطيعرفوناليهودبيمااليهود،
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يرىلا،غامضمبهمتاريخإذناليهودتاريخ.بهميراد

لهماليهوديقدمهماأو،الناسيستنتجهماإلامن!الناس

والتضليل.والضلالوالتعاليالزيفمنأطباقعلىمنه

المصدروهي،القديمالعهدأسفارأنالنقادلاحظلقد

الخرافاتمنكثيرعلىتحتوىاليهود،لتاريخالأماسي

كما.والواقعالحقيقةتناتضخياليةأموروعلىوالأساطير

بينلااللغوى،أسلوكافيجلياختلافوجودلاحظوا

وبينبل،فحسبوإصحاحإصحاحبينولاوسفر،سفر

منكثيرالواحد!فيالإصحاحنيوأخرىفقرةكل

جنحتقدالأسفاربعضأنكذلكولاحظوا.الأحيان

أولئكجعلمما،أحيانأالإجالوإلى،أحيانأالتفصيلإلى

نحتلفةأزمنةفيكتبتتدالأسفارهذهباْنيؤكدونالنقاد

ولازهانيةوحدةتتظمهالمأنهبمعنى،مختلفةوبأقلام

أساسأتكونلأنتصلحلالذلكفهي..واحدةمكلانية

الخرافةبينيميزوالممدونيهاوأنسننلاشىء،لأي

.والخيال)1(الحقيقةبينولا،والتاريخ

داودعهدتبللهموزنلاجامحةاليهودكانولما!

ومنها،تاريخهمكتابةأنبضالباحثينرجحفقد،وسلإن

في،سلمانعهدفيإلأبتدوينهايبدألم،القديمالعهداسفار

لقد.أوليةوبصورة)2(،يليهوماالميلاد،تيالتاصعالقرن

05عى،نناعةعؤ،اصانيلضوهلاليوديةاثكللة(1)

-ااعى،الامقالصمر(3)
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ن!الراهنةحالتهاعلىاستقرتحق،والتنقيحوالدمج

الخصةالأصفارباْنويعتقد.الميلادقبلالثافيالقرنأواخر

والتثنية-،والعدد،واللاويين،والخروج،التكوين-القديمة

الأسفارلتشكلالميلادتبلالرابعالقرنفيأدمجتتد

تأخرفقدالأخرىالأسفاربقيةأما،القديمللعهدالأولى

تبلالثافيالقرنمنمتأخروتتحق!عابقتهامعإدماجها

الكونعنتكلمتقدالتوراةأنعلمنافاذاالميلاد)3(.

وأنهاكتابتها،منالانتهاءحقالخليقةبدءمنذ،والعالم

نحتلفةوأزمانمختلفةوبأقلام،عدةترونمدىفيكتبت

المؤرخونيعتبرهالالماذاأدركنا،كذلكنحتلفةوظروف

والزيفالكذبوأنلاسما،عليهيعتمدمصدرأالجادون

ذلكمنيصادفناماوأول.أعطافهمازبارزةوالتضليل

وتارة،العبرانيينأنفسهميسمونفتارة..أنفسهمتسمية

الموصويين،أو،الاميينأو،اصائيلبنيأنفسهميسمون

اصرائيل،بثييسمواأنيفضلونانهمولواليهود،أو

وبنو،العبرانيونفهل.حينهافيسنذكرهالأصباب

لمسمىأصماءواليهود،والموصويون،والاميون،اصراثيل

/؟بهالخاصمدلولهمنهاأن-لكلأم،واحد

!صا.بقالالمصدراْ(3)
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:نيونالعبرا-2

التكوينففر..علةمنأكزتيلالعبرانيينتسميةوفي

بنفالجبنعاثرنسلمنينحدرونالعبرانيينأنيزعم

المؤرخينمنفريقويؤلرنوح.بنسامبنأرفكشاذ

النهر،عبورأوالصحراء،عبورإلىالتسميةهذهإرجاع

منذ،العربجزيرةتسكنكانتالتيالقائلأنأصاسعل

القحطسنيفي،العربيةالصحراءتعبركانت،القدم

هذهالعبوركلمةومن.الخصيبالهلالأنهارإلى،والجفاف

هذهأصبحتوقد.والعربالعبرانيين:كلمتاجاءت

إلىالصحراءيعبرمنكلعلىْتطلق،شاملةعامةالتسمية

ويميل.العربجزيرةمن،النيلوواديالخصيبالهلال

إلاليمستعبريأوعبرانيلفظةبانالقولإلىآخرفريق

الألفمنذ،يطلقكانايموالخبيرو.خبيرولكلمةتحريفأ

قبائل،نثارامنطائفةعلى،سبقهوماالميلادقبلالثاني

تجمعهمتكنأ،الثاموباديةا)هربجريرةشماليفيظهرت

اللاجئينمنجموجماتيشكلونكانوالأغمصلاليةترابة

وأغراضظروفبينهمجمعت،أوطاغمعنالمهجرين

المشا.غبين-تعصاباتإلىبذلكفتحولوا،مشتركة

المجموعاتكلتواحدةثكلواثم،القانونعلىالخارجين

تعنييؤنانيةكلمةوهي،الهك!وسباعرالتاريخعرفهاالتي

وصءالحرمانجعهم؟اداصمنخ!إذنفهم.الرعاة)1(

0303صره،5.-!ةأحمدد،انريخفيوالههودالرس(4)
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الجاهلي،العصرفيالصعاليكبذلكفأثبهواالسلوكلم

التعبيرهذااستهوىوقد.العباحمطالعصرزوالعيارين

قليلةقلةفيهمالعبرانيينأنمع،لأنفسهمفاحتكرو.اليهود،

يتسللونثرعواالذين،الهكسوسكانولماتذكر.تكادلا

الميلاد،قبلالعثرينالقرنشسىكروبمعمصر،إل

لذلكما،حدإلىوالمنبتالهويةمجهولةالبثرمنطوائف

جاعاتضموا،فيمنضموا،أنهمالمؤرخينبعضاششج

أيضأ.والخبيرو،والحوريين،كالحثيينالأجناسمنمتعددة

ظهرالذي،يوعيفوسفلاثيرساليهوديالمؤرخكانولقد

اندفاعأالمؤرخينأكزمنالميلادقبلالأولالقرنفي

المرجحومن.العبرانيينوبينالهكوصبينالصلةلتوثيق

،للهكسوستابعةجموعاتيثكلمصردخلواالعبرانيينأن

صميتماولاْمر.!فروجهمموصىمعمنهاخرجواوأكم

بهذاخيبرمدينةوممتخبرون)ْ.(،بمدينةالخليلمدينة

تذكرهمحين،العبرانيينعنتتحدثوالتوراة.أيضأالاصم

وليسوا،اسرائيلوبنياليهودعنكرباءبمف!تهم،باصمهم

61(منهئمالأصلل!

ئيل:اصرابنو-3

6991بعام(الخليل)ابراهيمابراممولدالتوراةتحدد

مععبر،آراميبدويعبراني،سكولا،وابراهيم..مق

.صراأو،أربعتدتالقديما!يلمديخة31(5)

5746-هعى،نفاعةعود،نجلاصتحي!اوملبههوديةاثكللة(6)
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نأتبلهمعبرواأو،الفراتخهرإلىالعربجزلرةأهله

.العراقبجنوبالكلدانجينأورمدينةفيواستقروايولد،

اصهرصنمإلىنبةبآزر،يلقبوكان،تارحوالدهاصم

.عوشاءفاصمهاأمهأما.وعبادتهبصناعته

ذكاهأمارات،حداثتهمنذ!ابراهيمعلىظهرتلقد

ملكهمالنمروذواْفح!،قومهعبادةبذلكفتحدىمبكر،

،إحراقولهاولاتللتعذيببذلكفتعرض،حاجّهعندما

فهرمحاذيأ،بدينهفرارأوأتباعهأهلهمنقلةمعفهاجر

أرضفي()حرانحارانبمدينةاستقرحتى،الفرات

حيث()نابلسشكيمإلىرحلثممدة،الفراتيةالجزيرة

حبرولىفيأخيرأالمقامبهاستقرأنإلى،مدةفيهامكث

الحجازوبلادمصرإلىيرحلابراهيمكانالخليلومن

ومعظمابراهيمد!تالخليلوفي.إليهايعودئم،ثأنهلبعض

التيالمغارةتلكالمكعلا،مغارةفيوفريتهأصرتهأفراد

ولآلهلهمقبرةلتكونالحثيعفرونصاحبهامناثزاها

.بعدهمن

زوجتهمناسحق:ولدان،معلومهوكما،ولإبراهيم

هاجر.المصريةجاريتهاكلتواسماعيل(،)سارةساراي

عيسوهماذكرينتوأمينلهفولدت/ثعه!تامحقوتزوج

فولدتالجرهمية)7(رعلةصتعاايطتزوكيا،ويعقوب

ص-117.ا-هـ-تد.به2الَايىوالهريرالعر!(7)
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باصائيل،المقلب،يعقوبوتزوج.الحجازفطنسلأله

كما)راحيل!(؟وراشيلالائقةليا:لابانخالهببنتي

اسهابنتالهفانجبن،وزلفة،بلهةأيضاً:جاريتيهمامنتزوج

كالآتي:،ذكرأعثرواثني،دنيا

.وشمعونراؤبين،هم:أمباطستةلهأنجبتلائقة

وياكر.،وزبولون!اولاوي

وبنيامين.،يوسف:هماسبطينلهانجبتوراحيل

ونفتالي.،دان:هماأيضأسبطينلهأنجبت:وبلهة

وأثير.،نجاد:هاسبطينالأخرىهيلهأنجبتوزلفة

اصائيل.بنوتحدرعث!رالإثنيطالأدبهؤلاءوكلن

بنادصحقبنيعقوبأشاطنسلهمإذناصائيلفبنو

عشريرالاثنيابراهيم

4-اليهود:

الرابعال!بط،يهوذاإلىتنسبتسميةواليهودية

علىأشارالذيهوهذاويهوذا.لائقةزوجتهمن،ليعقوب

أما.بدمهالذئبواتهام،الجبفييوصفيالقاءإخوته

بقايامنكانواصواءوالتلمود،التوراةأتباعفإنهماليهود

الأمممنكيرهممنأم،اصائيلبنيمنأم،اسِينالعر

..وحديثأتديمأ،اليهوديةالديانةاعتنقوا،الذلمالأخرى

بمجموعهميثكلونإذ،العظمىاليهودغالبيةهموهؤلاء
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ينحدرومعظمهم،العالمقاليهودعددمن09%منأكز

فيالخزر،بلادقال!يهوديةاعتنقوا،تزىمغوليأصلمن

بلادومن.هناكملكهماعتنقهاأنبعد،الوسطىالقرون

فيَروصيا..الثرتيةأوروبافياليهوديةانتث!رتافئ

اليهوداناحالثرقيةأوروباومن.وكيرهاوالمجروبولونيا

اكتثافبعدامريكاإلىهاجرواثم،الغربيةأوروباق

واصرائيلأمريكايهودمعظمأنذكرهجمدرومماأمرلكا.

أمريكافيوالأعمالالمالباروناتهموهؤلا.بؤلاء.من

كلاةومنهم.وسياستهالعالمبذهبالمتحكمونوأوروبا،

بروقادتهااسائيلوحكام،الصهاينة

حديثاْ،يحاولونيزالونوماتديما،اليهودحاوللقد

وبني،العبرانيين:التسمياتهذهبينوالحدودالفوارقهدم

لأنهإلالسببلا..والموسويين،والساميين،اسائيل

نلمنجميعأأغمالناسروعفييدخلواأنأرادوا

إلىبنسبه!يرجعواحتى،(اسائيل)يعقوبأسباط

الأشرفبذلكفهم.-.والمر!لينالأنبياءأبي،اببراهيم

الأصل،همفهم..دينأوالأصدقنباً،والآصلجنسآ،

والثعوبالأمممنعداهموماالمختار،اللهثعبهم

..فيهموتصب،منهمتنعوروافد،جداولإلاليسوا

اليهود،وجدأنمنذاليهود،فيتحكمتنقص!عقدة

18
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أنملدرجة7(،الزائتوالفخرالتعاليحبفاورثتهم

هيثةعلىخلقواما)الأكيار(الغوييمبانيزعمونمايزالون

ويعترفوا،بحمدهموبسبحوا،ليخدموهمإلاالبثر

فيماكلبأنيزعمونيزالونلاكما.عليهمبافضليتهم

يجب،لهمخالصملكهوإنماومتاعمالمنالأكيارأيدي

كيرأوكانتأخلاقة،ممكنةوصيلةبكلمنهماسترداده

أ!تية!

كانوااليهودأنسوىالزهاتلهذهتعليلمنوليس

امتدادعلىكانوا،لأكم،الطفولةبثعوردومأيشعرون

نظرفيلهموزنلا،مستضعفينضعفا.الطوصل،تارنحهم

فعوضوا،بحرابهمويحتمون،كنفهمفيينزلونكانوامن

ونبذوهم.الناصكرههمولذلك،زائفبفخرذلكعن

التاريخ،تسلقحاولواانمنذ،التاريخطاردهمولهذا

،الناسبينحتواأنمنذ،وإجرامهمحقدهموعَزَلهَم

اسائيلبنوكان):لوبونكوستاففيهمقالأنلدرجة

غيربدويةجموعةتشكل،جامحةضعوبمنأخلاطأ

الغزوعلىحياتهاتقوم،صغيرة!اميةقبائلمن،متجانسة

مكرر.)7(

مىيزآالدىةلهكمالر!.؟نااللاويرضرمن03الإصحاحزجماه

.االثوب

لتكرنإلهكالر!اخاراةياك:الثةضرمن7الإصحاحفيجاهكا

.االاْرعى،حهعلالذينالثعوببغمنأخصشبْ

وتحدلك،صعو!لكلعد9؟اتكلوينضرمن27الإعحاحقوجا.

.اتبانل

91

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لبضعةركيدأعيشأتقفيحيث،الصغيرةالقرىونهب

A(والبؤشالتيهحياةإلىتعودثم،أيام

نأكا،والشعوبمم19بينأتباعهلهدينإذناليهودية

الأممبنِنأتباعهلهدينوالمسيحيةالإصلاممنكلأ

يهودجيعينحدرأنمعقولأولاجائزأفليس..والشعوب

بنيه،اليهود!حذ،اصراثيلهوواحدرجلنسلمنالعالم

جيعأنكذلكالمسلمونلزعمبالااصرائيك،بنيأي

كد.هوواحدرجلنلمنينحدرونالعالمسلمي

والأبيضالأحمرلزى:اليوماصرائيلنزورأنويكفي

والبولوتيالروصيونرى.والأصود.والأسروالأصفر

أممجيعنرى.،.والنغاليوالإيرانيواليمنيوالهندي

يفمالذىالفشفسائيالمتنافر،المجتمعهذاقممثلةالأرض

نرىوسوف.9(قطز201مناصائيلإلىتدموايهودأ

كونهمفييتلخصكلهال!يهودتاريخأنالقادمةالفصولفي

عقبحثأالأتطاريجوبونكانوا،الآفاقشذاذمنحفنة

بسببوينفونويعذبونيضطهدونوكانوا،والزوةالحاية

علىمثالخيرواصائيل..وإجرامهموحقدهمتعاليمهم

ذلك.

تاهـمخفط"ايهودعننتلاْ.32عى،اتلعبدالله،اوليةايهوديةخطر()8

.لوبونلنوضاف"الأولالحذارات

93ص،صتحدأ.د،انهـيخزراليودالعرب(9) i
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:ميونjالامصا-5

الأخير،الجليدىالعصرنهايةفي،العربجزيرةكانت

الدائمةبأنهارهاعامرةالميلاد،قبلالعثرينالألفف!

ومدنها،النضيرةوخضرتها،الغزيرةوأمطارها،الجريان

ببعضونسمعآثارهمبعضنرىالذينوصكانهاوتراها

جافة،أفهارومجارىسدود،آثارنرىا(..)ْأخبارهم

يخلقلمالتيالعمادذاتبإرمونسمع،دارسةمدنوبقايا

ونسمع.بالواد.الصخرجابواالذينوثمودالبلاد،فيمثلها

وجديسكطسمالبالْدةالعربمنوثمودعادأعايشبمن

..وكيرهم

منالثصىودارت،الشمسحولالأرضدارتثم

يهدأ،ألاخالقهشاءلةكونفي،التبانطرلقمجرة

مناخيتغيروهكذا.قجددةحياةوالحركة،موتفالسكون

،الكونعمرمنفزةلكلالكونمنموقعهابتفيرالأرض

لتلائم،وحيواننباتمنعليهاالحياةدورةبذلكفتتفير

جرداء،صحارىتصبحمخصبةفمناطقالجديد..المناخ

ويصيب..وهكذا،نحصبةمناطقتضحىجردا+وصحارى

ويهاجر،والنباتالمناخبدورةفيدور،كذلكالحيوانالتغير

مالاءمةأكزجديدةمواطنإلىالأصليمرطنهمنمعهما

لآخر،أولسبب،ي!تطيعلاوبعضه.الجديدةلحياته

!!8.الاشالمصدر(01)
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ذلكعليدلنا.ويموتفيندثر،الريعينالتاتمأوالارتحال

ءقالثلوجطمرتهابائدةحيواناتبقايامننكنشفهما

بواقيمننراهوماكالماموث،المتعاقبةالجليديةالعصور

ال!ومنعيشالقاليابسةقبحريةوأحافيروأيطكقواقع

لإيروز!قبلالبحرصطحتحتمنمورةكانتعليها،

في،أحياهبقاياهوالذيالبزول،وجودوما.الياب!ة

ذلك.علحيدليلإلا،اليومالعالمصحارى

العصرأواخرن!إذنالعربجزيرةالجفافأصاب

ضرعها،وجفزرعها،لذلكفذوىالأخير،الجليدي

وصهوله.الثمالأكارفيحياتهميطلبونلذلك!عكانهافهب

هجراتأنعلقاطعةدلالةتدلأيدينابينالتيوالأثار

الألفمنذ،العربجزيرةمنخرجتقدمتلاحقةمنتظمة

فياستقرمنمنهم،قرونمن!عبقهوماالميلادقبلالثالث

،الشامبلادفياستقرمنومنهم،بالعراقالرافدينوادي

يطوحكانمنومنهم،النيلواديإلىسيناهعبرمنومنهم

)المحيطالظلماتبحرشاطىءعلفيطلالتطوافيه

راجحرأيوهناك.الأتمىالمغرببلادمنالاطلي(

هذهمنبواقيإلاليسواالبربربانالقولإليميلاليوم

تسميةإلاليستالاممبهذاتسميتهموأن،القديمةالموجات

يسكنكانمنكلعلىروماأطلقتها،متأخرةرومانية

لفيرهم.وتحقيرأ،للرومانتمييزا،الأفريقيالشمال
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هجراتالهجراتهذهجققدأنهفيهثكلاومما

كفيلوالمستقبل.الجفافبدايةمعبدأتمنها،أقدم

يزال!أالتيآ!ارداعنالزابننفضبعدماذلكياثبات

الماديبالدليلنثبتوعندها،الترابتحتمطمورامعظمها

،بائدةلحضاراتمهداكانتالعربيةجزيرتناأنالقاطع

وهناكالآثار.عنهاتتكمأنقبلالاْخبار،عنهاتكلمت

قبلمتحضربشعبمأهولةكانتالبحرينأنعلىيدلما

.سنة)11(ألفخسين

علىفتؤكد،فصيحبلسانتنطقأيدينابينالتيوالاَثار

جزيرةجنوبمنهاجرواتدوالكنعانيينالأكاديينأن

المبلاد.قبلالثالثالألفبدايةمعشمالاْوارتحلوا،العرب

..التاريخهذاقبلهاجرواتدبأنهميزجحمنوهناك

بينماحضارةبزغت3و،العراقفيالاْكاديونفاشقر

-والفنيقيونالكنعانبونواصتقر.اشمرتأى،النهرين

بزغتوبهم،الامبلادفي-الكنعانيينمنفرعوالفنيقيون

أيضاًبعنقدص!ومناكاستمرتأو،الشامبلادحضارة

فياصتقرقدنفسها؟الزمنبةالفرَةفيثالثاً،فرعاْبأن

إلىرالأ!دلهِحملهماالنملواديإلىفحملمصر،

هدايرجح.التامبلادإلىالكنعانسونحملهوما،العراق

!احد!مس!وىذات.حضاراتئلاثظهورالاعتقاد

وواديةالخمسبالهلالفيتزامنتقدمتاكةمعطيات

11ص-4!اثالوالمصدش(11)
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لآبعدالمؤرخينبعضويذهب.تقريبآواحدآنفيالنيل

واديإلىالهجراتهذهسبققدبأنهفيقولونذلكمن

لف19فيمصر،إلىحملتمنها،أقدمهجراتالنيل

وصناعةوالكتابةالتحنيطفن،صبقهوماالميلادقبلالرابع

ويميل..والسياسيةالاجماعيةوالنظمالوثنيةوالديانةالمعادن

ساميينإلاليوا.القدماءالمصريينبأنالقولإلىهؤلاء

فإنكل،وعلى)12(غيرهمقبلالساميينكلتانفصلوا

جزيرةمننزحواتدالساميينأنهوالومالغالبالرأي

وأن،الأزمنةأتدممنذسيناء،جزيرةشبهإلىالعردب

وأحيانأ،آسيارعاةأحياناي!مونهم-كانواالقدماءالمصريين

تدالتسميةمذهوأنالبدو،أيساصو،يسمونهمكانوا

يأ،الهكسوسيسمونهمفأخذوا،اليونا!إلىانتقلت

ومصر.الشامبلادالهكسو-!غزاعيناءومن)13(الرعاة

الساميالقمرإلهاسمءتمأخوذةصناءكلمةبأنويرجح

اإصين11

إلىالعربجزيرةمن،ذلكبعدالمرجاتِ"تلاحقت

منتظم،دوريبشكل،الأفريقيوالثمالاديوالاااللال

الكلدانيونفكان..قرونخسةأوأسبعةكلحةميِ

العموريودْوكان.العراونصيبصتوالبابلمونربون،الآشه

تبخلولم.الث!امبلادنصيبكلتوالأناطامإنوالأس

ص-73.الاكولمصدرا1311

!-73"شالالمصد:ا(131
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فكانت،الأفىيقيوالثمالالنيا!واديعلالعربيةالجزيرة

والغزوات،تنقطعلاالتجارةوقوافل،مستمرةالهجرات

تزالوماكانتْةواحدةوحضاريةطبيعيةمنطقة..متبادلة

وأرجف،المتقولونقالمه!ا،واحدةوحدةوشبقى

!المرجفون

السامية،الموجاتباسمالمهاجرةالموجاتهذهعرفت

لمجدأ،حدبشةالتسميةوهذه.نوحبنصامإلىنشة

عداماإطلاقاً،القديمةو!لآثارالقديمةالكتبتذكرها

السُعوبتلكعلىالتسميةهذهأطلقمنوأول.التوراة

فيومو.م1781عامثلوتسر،يدعىنمساويمستثرق

لهجاتهافقلشئتوإن،الشعوبتلكلغاتدراسةشيل

الجزيرةفيالأمالعربلغةهي،واحدةأصولهالأن

هذهواليهوديةالاستعماريةالدواثروتلقفت.)11(العربية

مصالحهاصتالإسقاطلهاثاءماعليهاوأسقطت،التسمية

خرافاتحولهاونجت،أيضأوحقدهاونحططاتها

للجهلاءمقبولآبدابثكلوطورخهاحورتها،وأضاليل

.والسذج

الباطلةالمزاعمهذهلنناتشهناتصيرةوتفةولنقف

..وايأنانيةالحقدبمنطقلا،والواقعالحقيقةبمنطق

الآثارتخبرناولم،وحديثهتديمهالتارلخيذكرلمأولا:

12عط،الابقالمصدر(14)
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هوواحد،ولدكيرأولادلهكاننوحاًأنوالحفربات

أكرقهتدكانأ،نوحابنلمباسمالقرآنذكرهالذي

ويافثوحامسامأما.الهالكينمنأغرقفيمنالطوفان

أيديبينالتيالتوراةفيإلاذكرهميردفموأرفكشاذ

الكذبخالطهكتاباليهودأيديبينالتيوالتوراةاليهود،

عصورفي،وكهنتهماليهودأحباروضعمن،والزيف

لعصوروبخاصةتارنحياْ،سندأتكونلأنتصلحلا،متأخرة

السنين.بآلافوضعهاسبقت

اسمعليهاأطلقواالتيالشعوبأنالمؤكدومنثايخما:

الأصلي،موطنهامنجميعهاخرجتقدأالسامية"الشعوب

الشعوبتلكانتثرتالعربجزيرةومن.العربجرلرة

نأيمكنفيهف.الأفريقيوالشمالوالواديالهلالفي

أصلهاإلىتنسبولا،لهتاريخيوجودلاإنسانإلىتنسب

13العريى

فيحدثقدنوخطوفانأنأيضآالمؤكدومنثالثا:

لجبالالمجاورةاالمنطقةتلك،العراقيثمالفيمحدودةمنطقة

يمىماسكانيكونأنيعقلفهل.الكرديةأرارات

تزعمكماكله،العالموسكانبل،الأدنىبالثرقالآن

المزعوميئأالأربعةنوحابناءنسلمنهم،التوراة

؟نوحقوممنالفينةفيكانمننسلأين

من،نوحتومغيرمنالطوفانيصبهملممننسلوأين
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الامردكشينسكانجلتهموفي،والغربالثرقسكان

واسزالياأ

منإفريةقال:ابراهيمأصلعنتحدثحينالقرآن

كانابراهيمأنالكريمةالآيةكلتوواضح..أنوحمكلحملنا

نفسه.نوحنسلمنوليس،نوحمعكانمننسلمن

بهانادى،متهافتةعرتيةنظريةإذنوالساميينسامنظرية

ثلوتسربهايناديأنتبلاليهودتوراةفيوعزراحزتيال

المخدوعين،تلاميذهموبعضالمستشرتينمنبعدهجاءومن

خيوطعليهاوالصهيونيةالاستعمارينسجانوقبل

وهذه.عليهاالمتساقطالذباببهاليصطادوا،العنكبوت

فإنها،والواقعالحقيقةتناقضأفهاصنعلاوة,النظرية

،العلمانفهذان.والأجناسالاجماععلميكذلكتناقض

بأنيقررانمثلأ،كدركهايماليهودمنعلماكماكباروبعض

..منابعهانعرفولامصابها،نعرفكالاْنهار،الأمم

،للتجارةأخرىمواطنإلىأوطانهممنالناسفهجرة

ببعضهموامتزاجهم..الرزقوطلب،والحروب،والسياحة

ولا،نقاةيدعيبأنلعرقمجالأيدعلا،والحربالسمفي

القبائلاستثنيناإذاإلااللهم..جنسعلىيفخربأنلجنس

بغيرها.تمتزجلمالتيالبدائيةوالجماعاتالبدوية

؟إذنهذهوأرفكشاذوبافثوحامسامقصةما

الصهاينةيريدوماذاقديمآ،بذلكاليهودأرادوماذا
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حديثآ؟بهاوالمستعمرون

ملفقة،طويلةقصةوحامصامحولالتوراةمؤ!ىنسج

كما،الكنعانيينجد،كنعانأبووهو-حامأأنمؤداها

عاريأ،يرقصصكرانخيمتهفيأباهرأى-التوراةتزعم

كا،اصزائيلبنيجد-سامفاضطاع،بذلكإخوتهفأخبر

أخيهغباوةيغطيأنوذكالْهبلباقته-أيضأالتوراةتزعم

وعمصكرتهمنأفاقحيننوحأفمإنولهذا،.أببهوصأة

وأنأ،لإخوتهعبدالعبيديصبح9بأنحامعلىدعابالاْمر،

ذلكعلىوبناة.لذراريهمعبيدأبعدهمنفريتهتصبح

،ملعونونأكبياءأنذال،العربالكنعانيونأي،حامفاْبناء

عنبعيدوقأذكياءكرماء،اسائيلبنوأيساموأبناء

فيجاهمامجسب،الملعونالكنعانيينجنسوما".اللعنة

اليهنتطلعكناالذيالجنسذلكإلا،والقضاةأصعياسفر

والتجارةالكتابةأبباعتباره،اليونانبلادمن،القرونعبر

(")15والحضارة

معتتناقضومزاعمترى،كما،رخيصدسهذا

والمخادعونالصهاينةنلقفولقد.والواقعالحقيقة

بهنادىبمافنادوا،النظريةهذهالنظريةبهذهوالمخدوعون

بأنفزعموا،قبلهممنتوراتهمفيواجدادهمآباؤهم

أبناءفل!طين،عربوأنلهم،خالصإلهيملكفلسطين

ص!46!حمرص.الحققةالكلمفلطير(15)
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كنعانابوفحام.01لسيادتمخلصعبيد،الكلنعانيين

امحقوعدكما،ابراهيمأباهموعدقدوالله،ملعون

uالواالأرضبأنالأنبيا.منبعدهمجا+ومنويعقوب

الأنذالحاملأبناءوليسالأخيار،الشرفاهساملأبناه

ديارفيذلك،علوزادواوالعار.الخزيإلاالأثرار

،ويعذبونهناكيضطهدونحيث،اللاصاميةدعوى،الغرب

كالعربأخرىثعوبأوموبقاضهمجراثمهمقليثركوا

وهويتهم،الثائهةوجوههمبذلكيخفواأنعاولينمثلأ،

بهذهالمعنيينليسواوكأنهمأالساميةاكابةقالحقيقية

بها!المعنيينبعضكأنهماو،التسمية

الصهاينة،حلفاؤهمذلكفيويشاركهم،المستعمرونأما

..التسميةهذهبمثلالعربيطعنواأنحاولوافقد

فزعموا..بأنفسهموالثقةووجودهمتاريخهمزيطعنوهم

الذين،العديدةاكميةالقبائلإحدىإلاليسواالعربأن

خرجواحينلأغم،مدنيةولاحضارةمنلهمحظلا

بدوأإلايكونوالم،الميلاديالادسالقرنفي،بالإسلام

بعدخلفوهماوأن،وكتابسيفسوىلجكونلارحلأ،

إلاليس،قرونثمانيةمدىعلى،ومدنيةحضارةمنذلك

الأمممنسبقهممنحضاراتمنونقلأواقتباسأترجة

..والروماناليونانوبخاصة،الحضاريةوالشعوب

فضلإلافضلمن،كذلكوالحال،للعربفليس
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التيالحضاراتفإن،ذلكعلىوبناء.والنقلوالحفظالزجة

مابهجراتالميلاد،تبلالثالثالألفبزوغمعبزغت

الهلالإلىالعربيةالجزيرةمن،الساميةبالقبائلي!مى

علاتةلا،ساميةحضاراتهيإنما،النيلوواديالخصيب

منمناكوليست،متأخرينجاءواالعربلأنبها،للعرب

منمذا.الموطنصلةسوىالساميةبالشعوبتربطهمصلة

فلسطينسكان،العربفإنأخرىبهةصتوأمما،جهة

لأن،القدامىصكانها،بالكنعانيينلهمعلاقةلا،الحاليين

الومففلسطينوهكذا،عرباً.وليسواصاميونالكنعانيين

صتاليوميهودورثها،اصائيللبنيخالصملكهي

مقد-!-وحة!،إلهيمرصومبموجب،الأمسيهوداجدادهم

بالغزوالمسلمونالعربفلسطيناغتصبفقدوهكذا

لورثةتعودأنوجبولهذا،زعمهمحدعلى،الإسلامي

إلىالعربويعود،الصهيونيبالتحرير،اسراليلبني

.جاءواحيتَمنجزيرتهم

بماالزائفالحاقدالتهافتهذاعلىنردبدورناو!كل

الحاليونالخصيبوالهلالالعربيةالجزيرةصكانماداماولأ:

الخصيبوااللالالعربيةالجزيرةصكانومادام..عرباً

بعثرةالمسيحميلادقبلوماالجاهليةفييمونكانوا
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الأبناهيسمىأنيجوزفكيص.ءعربا163(الأقلعلىقرون

التسمية،هذهمثلعليهمنستكزكنافإذاالآباء3اعمبفير

الأبناه.هؤلاهآباءأو،الحاليينالعربأجدادةإذنفلنقل

والآثوريين،،الأكاديينبأنالقوليستقيمكيف

والفنيقين،ا،والكنعانيين،بليينوالبا،نييناوالكلد

قد..وكيرهموفيهم،والأنباط،والآراميين،والعموريين

ليسواوأنهم،الخصيبالهلالإلىالعربجزيرةمنهاجروا

العربيةالجزيرةحاليأيعمرونالذبنالاْبناههؤلاء4آبا

هل؟منفمليسواالحاليينهمأبناهوأن،الخصيبوالهلال

غيرآباهلهمفاتخذواايأبناءعقأمينسلوا،فبمالآباءعقم

آبا!هم؟

جنسمجرديمثلونلافلسطينفياليومعربإن1

تبلفيهاعاثتالتيالشعوبتلكصلائلولكنهم،فاتح

(.)17ابقرونالايرائيليين

مرةسبعينمناكزفلسطينذكرتأصلآوالتوراةثانيأ:

بايمالقدسذكرأصعياوسفر."كنعانأرض"باصم

أبناءلفيركنعانأرضتكونأنيمكنفكيف".عربئيل9

عربئيلتكونأنيمكنوكيف،التوراةذكرتكا،كنعان

اقيدلةالرطئل!وردكما،والآشوريةابببةالكاباتفي،ردعر!اصم()16

ظهركاايلاد،قيالأولالألفنط،الامبلادوحكلاممصرنراعةلير

الحمارنة.تلوف!ايلا،وكلكةأوفاريت،نيالمكثفةالآثارفيجياْذلك

الألفنذالمربجمزيرعانعل3الامدايطلترنوالرومانالونادوكاد

دابتي19،ل

1ا v)3عىهةحمرسرالحتيفاليمملطير
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!؟العربلغير

أنماليهوديزعمالذيالخليلابراهيمأنومعروفثافأ:

ماوكلفلطين،كانتفلسطينلىقدمحينصلالتهمن

فإذا.حضاريةبشعوبماْهولةالعربيةبالمنطقةالآنيسمى

بناسحقبناصائلببتيتاريخهميبدأوناليهودكان

ألي!..نحهمتافلسطينعربيبدأفبمن،ابراهيم

عاصمتهم؟وبعربئيل،كنعانأرضسكان،بالكنعانيين

منهاجرتالتيالثعوبكلأننوْكدفنحنولهذا

والثطلالنيلوواديالخصيبالهلالإلىالعربيةالجزيرة

وأن،عربيةشعوبهيإنما،الاْزمنةأقدممنذ،الإفريقي

نأأيضأونؤكدالاْجداد.أولئكأبناءهمالحالينالعرب

حضاراتهيإنماانشأتهاالتيوالمدنياتالحضاراتكل

مهاجرهافيفروعهااختلفتإن،عربيةومدنيات

كانتالاْصليموطنهافيأصولهافإن،جزئيةاختلافات

المنطقةفيبدأتقدالعروبةأنصحيحأوليس.واحدة

،وأثرهالإصلامتدرمنلا-لمحضأ،الإسلامبظهورالعربية

هذاآخركانفالإصلام..والواقعبالحقيقةإترارافىانما

المحيطمن،العربيةالمنطقةعروبةثبت،وأعظمهالعريىالمد

عربيةكانتلأنها،يزعمونكايعر!اولم،الخليجإلى

أنتم":بقولهحمصاهلخاطبالوليدبنفخالدأصلأُ..

وأهلأ..الروممعحربكمرأينامنوليسثلنا،عرب
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ونجصفتهمعربياًبصفتهالعاصبنبعمرواصتنجدوالييا

.1(لأع!9

الشامبلادفيالرومواما،العراقفيالفرساماعربا

محتلين،غزاةسوىبكونوافم،الإفريقيوالثمالومصر

البلادوحرروا،المسلمونالعربفجاء،المنطقةعلىدخلاء

الجائر.والرومانالفرسحكممنالعربية

11البرلنه11جبالفتخطوابالإصلامالعربامتدلقد

وجححون.صحوننهريوراءماواجتازوافرنسا،بجنوب

ولكنهموشعوبها،الأرضأمممنعديدأإل!همفضموا

المنطقةبقيت،دولتهمبإدالةعنهاظلهموانحسرعادواعندما

الشعوبوعادت،واللسانواليدالوجهعربيةالاْصليةالعربية

قدومقبلعليهاكانتالتيالاْولىأصولهاإلىالعربيةغير

قركيا،والزكيهندياً،الهنديفعاد..إليهمالعرب

..اصبانيآوالإسبافي،كرديآوالكردي،فارسيآوالفاريصي

بيما،عليهاكانواالتيوتقاليدهموعاداتهملغاتهمإلىعادوا

والثمالالنيلوواديالخصيبوالهلالالعربيةالجزيرةظلت

وإلاعرباْ،الأصلفيكانواسكانهالانعربيةالافريقي

أصله.إلىكيرهمعادكما،أصولهمإلىعادواقدلكانوا

أولئكسليلليساليومفلسطينفيالعريىالشعبإن"

نإ.ايإسلاميالعريىالفتحمعجاءواالذينالجددالقادمين

بالاْصلصلتهترجعمختلطجنسمنهمالسكانأكلبية

الأقطارجيعمسلميبأنتزعمنزعةهناكإن.جدأبعيدآ

411عى.الزع!عل!محدد،يخهالماصحمقة(81
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فا،ال!لطةواكتصبوا،الخارجمنجاهواإنماالمفتوحة

بالنبةتليلةتلةصوىيكونوالمهؤلاهفإنالحقيقة

عربفإنلذلكالوجود..فيالمتصلينالتاريخيينللسكان

البلادن9للاْرض،التاريخيالث!عبهماليومفلسطين

(.)91"القدممنذبلادهم

فيالإسلامقيمةمنبذلكنقلللافنحنهذا،ومع

وحضارةحياةوفي،خا!ةبصورةوالمسلمينالعربحياة

دين،الإسلاميأيى،حقيقةنقرروإنما،عامةبصورةالعالم

المنطقةعروبةتبتفالإسلام.اتباعهاإلا،والحقيقةالحق

لتبلغهاتكنلموآفاقأتطارفيالعربيةاللغةونثر،العربية

كما.الطواكيتحكمأجعوالعالمالعربعناوأزال.بنيره

وسياسية،عقائديةوحدةفيالعربالنثارهذاوحدأنه

بعدهمبذلكالعربفاْعطى،العربتاريخنمامرةلأول

به.يعرفونومايزالونعرفواالذينالإنسافيالحضاري

وأدينهعنالنظربفض،عربيكلعلىفحقولذلك

عريى،النبىيأن..والملمينبالاصلاميفخرأن،مذهبه

إنمابهااليومنفخرالتيالعربيةوالحضارة،عريىوالقرآن

وأن..والملمينالإسلامبركاتمنالأولىبالدرجةهي

الماضي،نيمؤهلينكانواكما،اليومالمؤهلونهمالعرب

انكاربلاواجماعيأ،حضاريأوالملمينبالعربللنهوض

.أالإسلامذلالعربذلفإذا)..تفاخرولا

افىخعننقلاْ.157فى،خانالإصلامظغر،القديمفلطينتادبم)91(

متيو؟تثارلزالأمريكي
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قبلالثالثالألفمنذ،العربيةالجننيرةكانتلقد

النيلوواديالخصيبالهلالوكانأقأ،،الأتلعلالميلاد

الهلالوفي،الحمْلكانالجزيرةقِ..ومربيةوحاضنةقابلة

والزبيهوالحضانةالميلادكانوالوادي

جذوروأن،حضاريةأمةليسواالعرببأنالزعمأما

ورومانية،يونانيةأصولإلىالأصلزتعودحضارتهم

فالحضارات..وتفصيلأجلةمردودفقول،والنقلبالزجة

هيإنما،القدممنذ،العربيةالمنطقةزنشاتالتي

والهنودوالروماناليونانعنالزجةوما.عربيةحضارات

صابق.لدينلاحقحقاصزدادسوىوغيرهموالفرص

وأم،الهلينيةالحضارةنبتهيالتياليونانيةفالحضارة

القرنفي،ايجهبحرجزرنينثاْت،الرومانيةالحضارة

أصولمنالأصليةجذورهاآخذةالميلاد،قبلالعاثر

وإلا.التجارىالاحتكاكطريقعن،ومصرية!رية

رقموبأي،يكتبونالآنهمحرفبأيهبزلاءفليخبرنا

وبذوروالأرقامالحروفالفنيقيو!نقللقد؟يحسبون

بلدانجيعإلى،البحرية.بالتجارةبضائعهممع،حضارغم

!ئمالعلىاشرفواحقبهاوامتدوا،المتوسطالأبيضالبحر

الحروفهذهالآراميونحملكماانجلزا.وجنوبفرنسا

جيعإلى،البريةبالتجارة،شرقأحضاركموبذوروالأرقام

..والصينالهندعلىأيثرفواحتىبهاوامتدوا،الشرقبلدان

هذهكلجدةبلأمفخر،ولاهيالعربيةفحضارتنا
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حضارتناأصولاصتقيناأننايزعمونالتيالحضارات

بينناحكم،المريفلا،الصحيحالتاريخهووهذا..منها

وبينهم.

أحميانانستخدمهاوسوف،!ميينكلمةاشخدمنالقد

ويستخدمهااستخدمهاكَالا،أبحاثمنلنابقيفما

علىلتدل،وأنصارهموالمستثرقونوالمستعمرونالصهاينة

التياتسمية،مذهمعتمشيأوإنما،الحقيقيمعناهاغير

لاوالتي،والسياسيةالعلميةالمحافلفيشائعةأصبحت

لاْنفسنامحتفظ!وبمنطقها،بلسانهامخاطبتهمإلالنامناص

سنستخدم.التسميةهذهمثكعليهتدلالذيالحقيقيبالمعنى

حين،العربمنبدلأوالاميين،العروبةمنبدلأالسامية

أولئكأقوالمننقتطفحينوبخاصةذلك،إلىنضطر

ذلك،فيعليناحرجولا..وينشرونيكتبونممااتوالاْ،

..وضلألهاالتسمةزيفوعرفناأنفسناعرفناقدأننااطالم

؟!عربإلانحنوهل

الشعوبيعدونحينهؤلاءأنالغريبةالمفارتاتومن

نأمعرأصها،علىوالكنعانيينالعربيضعونالامية

باولادوليسواحامبنكنعاناولادباْنهمتذكراضوراةا

بأحامنسلمنأمسامنسلفنالكنعانيونفهل.صام

كنعمان؟
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!..هؤلاءأمركريب

!..الزائفةالتوراةهذهمنهمالأكربو

الساميين:تاريخمن-6

العروبة،كلمةمكانالساميةكلمةسنستخدمإنناقلنا

التسميةمعتمشيأأحياناًالعربكلمةمكانالساميينوكلمة

ماوأول.مصطنعتاريخيبزيفإقرارأوليس،الدارجة

اليهودعليهمصبالذينأولئك،الكنعانيونأمامنايبرز

سمعتهمبذلكليشوهواإلالسببلا،كضبهمجام

باْنللزعمتمهيدأ،الحقيقةيرىلامنأعينفيوتاريخهم

وإنما،الشرعيينالكنعانيينلأصحاجهاملكآليستفلسطين

كنفهمفيحلواالذينيهوذا،لأبناءخالصملكهي

فيالكنعانيونأقامأنبعدمتأخر،وتتفي،عابرين

..بقرونإليهاالعبرانيينمجىءقبلأتاموا،مافلسطين

التيالشعوبأقدممنهم،معروفهوكا،فالكنعانيون

تكنلمإنالثام،بلادإلىالعربجزيرةمنرحلتالتي

أقربكانتالأصلنيلهجتهمأنوالراجح.أقدمها

العربيةفقلشئتوإن،الاميةاللهجاتْأمإلىاللهجات

،آنذاكالعربيةالجريرةسكانبهايتفاهمكانالتي،القديمة

بهمتفترقأنوتبل،الخصيبالهلالإلىهجراضهمبدءقبل

نقولولا،لهجاتهمبذلكفتتعدد،الأصليةأمهمعنالبل

بأنبالناعنيغربألاومجب.الجديدةمواطنهمبعدد،لغانهم
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موطنهمقعنهمانفصلوا،الكنعانيينمنفرعهمالفنيقيين

..السهولقالكنعانيونكنعبيأ،الجبالفسكنراالجديد

اثقاكمعنلتبعدهمالايعمبهذاتسميتهمكانتوما

.واحدةوالأرومة،واحدفالأعل،الكنعانيين

صكانإذنوالفنيقيون،السهولصكانإذنالكنعانيون

مبغإلىنسبةالاصمبهذاالفنيقيونسميولقد.الجبال

والكلمةوالتسمية..بهويتجرون،يصنعونهكانوا،قرمزي

تترددقكنعانكلمةنسمعمازلناونحن.أصلأيونانيتان

والفنيقيينفنيقياكلمةنسمعومازلناومدنها،فلسطينقرى

ذلكأمنأليهودفأين..ورباهالبنانفرىفيتتردد

جانبعل،جلتهمقوالفنيقيون،الكنعانيونكان

النحاساكتثفمنأولفهم..والحضارةالمدنيةمنعظيم

الزجاجصنناعةعندهمازدهرتكاالبرونز،وصنع

فيالكنعانيونوبرع.والأسلحةالأصباغوصناعة،والنسيج

إليهاالماءلإيصال،التحتيةوالأنفاقوالحصونالقلاعبناه

،القدممنذ،لهموكانت.2(الحصار)ْوتتسيةبطريقة

أورشليمأويبوسأشهرها:،عامرةمزدهرةمدن

وسبسطية(نابلس)وشكيم،ومجدو،وأر!ا،(القدس)

ويافا،،وكزة،(الخليل)أربعأووممرا،(السامرة)

وقراهابمدنهاعامرةكنعانأرضكانتلقدوغيرها..

31-ا.ص،صتأحمد.د،انرخ5نيوالبمودالرب(03)
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ألفمنبأكزالخليلابراهيمإليهامجضرأنقبلومزارعها

فيها،تاريخيوجوداياصائيللبنييكونأنوتبل،عام

التاريخومجدثنا.عامألفيمنبأكز،وسلمانداودزمنفي

حتىأواليهود،بناهافل!طينفيمدينةأيوجودبعدم

كانتفلسطينومدنقرىجيع4فأص!ا..يهوديأاص!أتحمل

عربية.كنعانيةوما-تزال

منإلاإليهمبعضهانسبةوايأمساليوميهودمحاولةاوم

يعطيهالالهاالتوراةذكرأنكما،الزائفالإدعاءقبيل

،وصهيون،أورشليمأيطء:وحتى.عبرانيةتصبحبأنالحق

هيإنما،عبرانية،وهلةلأول،تبدوالتيو!ثكيم،وحبرون

معناهابالكنعانيةفأورثليم..قديمةعربيةكنعانيةأص!ا+

كان،أورشليمفيكنعانيتلاسموصهيون،السلاممدينة

أرضإلىالعبرانيينمجىءقبلهذاالكنعانيباصمهمعروفأ

وكيرها.،وغزة،وشكيم،حبرونوكذلك،كنعان

إليها؟الخليلمجىءقبلمزدهرةمدينةحبرونتكنألم

كاهن،صادقملكييستقبلهألم3مدةثكيمفيينزلألم

لهويدعو،مثواهويكرم،وحاكمهاالكنعانيأورثليم

إلىالاْصماءهذهتغييرآنذاكالعبرانيونيستطعلم؟بافي

قدتكنلمالآراميةمنالماْخوذةالعبريةاللهجةلأن،لغتهم

القرنفي،فلسطينإلىموصىقومvقدوبعد.بعدنضجت

والثقافةالكنعانيةباللغةأخذواالميلاد،قبلعشرالثالث

rq
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السابعالقرنبدايةمع،الاَراميةانتسرتوحين.الكنعانية

هيكما،الزمانذلكعصرلغةوأصبحتالميلاد،قبل

منغيرهماتتبسهاكمااليهوداقتبسها،اليومالإنجليزية

أخذوهكذا)21(.توراتهماليهوددوّنوبالآرامية.الأمم

او،وحروفهملنتهمحتىشىء،كلغيرهمعناليهود

ولهم.منهمليسماعا!االسطوسوىبثىء،يسهموا

اخزاعهوالكنعانيونبهقامعملأعظمأنإلا

هذهالفنيقيونحمللقد.الحسابيةوالأرتامالهجائيةالأمجدية

فرنسا()الغالبلادبهاوصلواحتىبسفنهموالأرتامالحرو!

وصلواحتىبقوافلهمالآراميونحملهاكاانجلزا،وجنوب

الاْمجديةاكتسحتوهكذا.النهروراءوماالندبلادبها

الهيروغيفية،والصورالمسماريةالمقاطعطريقهافيالكنعانية

بطيبالعالمعلىتزهوالاْمجديةهذهومازالت.محلهاوحلت

اليابانيينماعدا،كلهاليومفالعالم..أصلهاوكرممنشئها

القديمة،بمقاطعهمسَمسكينمايزالونالذين،والصينيين

بأرقامنا.ويح!ون،بحروفنايكتبون

سولفييستقرواوأنيكنعواأنالكنعانيونآثروكما

البحاريجوبواأنالفنيقيونأسقاوْهمآثر،مزارعينفلسطين

فمن..مغامرينتجاراًاللبنانيالساحلعلىمرافئهممن

تجوبصفنهم،تنطلقكانتقرطاجنةومنوصيدا،صور

\ا+.ص،بقالالمصدر(ا13)
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يعبركانماومنهاكلها،اتوصطالأبيضالبحرموانىه

قالأنلدرجة،الثمالبحرموانىهإلىطارقجبلمضيق

البحرقيديها،تغسلأنتستطيعلاروما)إنتائلهم:

.)22("قرطاجنةمنبإذنإلا،المتوسطالأبيض

أ،الثابلادكربوالفنيقيونالكنعانيوناستقروكما

الفنيقيونكانوكا.داخلهاوالاَراميونالعموريوناصتقر

كانلقد.لثرتأالبرتجارالآراميونكانغربأ،البحرتجار

والفنيقيين،الكنعانيينكإخوانهم،والآراميونالعموريون

والمدنالقرىمثلهمبنوا..وتجارةوصناعةزراعةأهل

القديمالعالمشرقكطتحتىتجارضهمواتسعت،والحصون

كانتلقد.كلهغربهالفيقيينتجارةغطتكماكله،

كتبتوبها،المسيحال!يدلغةهي()السريانيةالآرامية

زاحمتلقد.الأرجحعلى،التوراةبهاكتبتكماالأناجيل

،السائدةالبلادلغةوظلت،محلهاوحلت،الكنعانيةالآرامية

محلوحلت،العربيةصادتحيث،الإصلاميالفتححق

.)33(الآرامية

الخطمنالتوراةبهكتبواالذيخطهماليهودأخذلقد

أخذكماالميلاد،قبلوالرابعالسادسالقرنينبين،الاَرأمي

صتشكلهوالذي،النبطيالخطمنخطهمالثمالعرب

-!57،الابقالمددر(32)
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المصاحفكتبتالخطوبهذا.الآراميالخطأشكال

منخطوطهموالهنودوالفرسالأرمنأخذكما.العثمانية

انتمَلتدالكضعافيالخطيكونوهكذا.أيضأآراميةأصول

ومايزال.كلهالقديمالعالمفيواي!راميينالفنيقيينأيدىعلى

وكان.)"2(المهذبالأراميبالخطيكتبونوالكلدانالسريان

عهدحق،بالآراميةيتكلمون،العراقبثمالزاخو،يهود

جبعبديئومعلولا،،صيدنايا:ترىومازالت.تريب

الآرامية.باللهجةتتكم،دمثقمنالقرلبة

فقدالعراقفيأماعام،بوجهالثام،بلادقهذا

حضاراتالمهاجرة()العربيةالساميةالموجاتأتامت

التيالحضاراتعن،الأحوالمنبحالتتل،لا،زاهرة

فقد..وازدهارأرقيأالشامبلادفيأشقاؤهمانشاها

فيالكنعانيينحضارةالعراقفيايأكاديينحضارةزامنت

حضارتيوالبابليينا+ثورييناحضارتاوزامنت.الثامبلاد

الموجاتتلكمثلكانتلقد..والآراميينالعمورلين

..معألآخر،أولسبب،العربيةالجزيرةمنتخرجالمهاجرة

كانماومنها،العراقفىِالتطوافبهيقعدكانمافمنها

منينحدرثم،أعاليهحق،الفراتمحاذيا،مسيرتيواصل

طرلقهيتخذكانماومنها.ال!ثامبلادإلىجنوباهناك

إلىومنها،سيناهإلىأو،الشامبلادإلىالحجازعبررأسأ

57عى،الابقالمصدر(42)
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مصر.بهاضاقتمااذا،الافريقيوالثطلمصر

دقيقآنظامأالعراقجنوبفيايأكاديونأتاملقد

هموالاكاديون.القنواتوث!قواالسدود،فبنوا..للري

منوأول،التاريخ!الامبرأطوريالحكمأنشأمنأول

.3(الدائم!)ْالريأنشأ

الحسابللعالمقدموافقدوالكلدانيونالبابليونأما

لهممديناهذا،يومناحتى،العالممايزالالتيوالمواتيت

قسمواالذينوهم،الستينيالنظاموضعواالذينفهم..بها

البابليونكانلقد..وأياموأسابيعوأشهرفصولإلىالسنة

النجومبمواقعالمعرفةمنعظيمجانبعلىوالكلدانيون

الخسوفحسبمنأولوهم..والأفلاكوالكواكب

.والكسوف

جيثىأولأنثاْمنأولكانوافقدالآثوريونوأما

إلايرونلاكانوافقدولذلك..العالمفيمدربمنظم

متقلدين،الرماحمعتقلين،الق!يمتنكبينالدروعمتسربلين

الآشوريون.حلواأينهاوالرعبالموتينثرون..السيوف

وبناء،سمأهلكانوامماأكزوقتالحربأهلكانوا

الموجاتتلكإلن!بهمفيالمؤرخينبعضيثمكولذلك

.(الريى)الاميالاصلذات

مابعضحتىأو،جلأوكل،ذكربصددهنالسنا

71ص،بقالالمصدرا(52)
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الخصيب،والهلال،العربيةالجزيرةصكان،أجدادناقدمه

وإنما..وحضاريةمدنيةبذورمن،العالمإلىالنيلووادي

منفقيحتى،وضعهامنلابد،الطريقعلىإشاراتهي

ماأجدادنابأنيفكر،وعقل،تسمعوأذن،ترىعينله

نأمنذ،الإنسانيةالحضارةإثراءفيبخلواوماقصروا،

فيللعربكانلقدعبو.صفلأالإنسانيةالحضارةكانت

أتدمومنذ،العربيةمنطقتنامنفلسطينكيروفي،فلسطين

مدنلهمكانت..وصولجانتاجلهمكان..التاريخعصور

وبساتينمزارعلهموكانتبآهليها،تضجعامرة،ترى

دقيقة،فنيةصناعاتلهموكانت،ونضرتهابخضرتهاتزهو

حينمتمدنينمتحضرينكانوا..وأدبوفىتعملهموكان

الهزيلةبأغنامهاتجوب،التائهةالبدويةالجماعاتتلككانت

،الأقدامحافية،خائفةوجلةالممرعةالسهولأطراف

وغائرالعشبسائبعنتبحثوالمعيزالأكنامبجلودمتدثرة

فيلكلهايسصحمنكنففيالتبعيةبعيشوترضىالماء،

قدكانواالذين،النيلوواديالخصيبالهلالصكانمن

بنوبقي"لقد.والمدنيةالحضارةفيشأواعظمابلغوا

مغيرينأفاقينبدويين،ملوكهمعهدفيحتى،إسائيل

فإذا،وحثيخصامفيمندفعينبقطعانهممولعين!اكين

نائهة،رخيصخيالإلىركنوا،مبلغهمنهمالجهدبلغما

كاْنعامهمالفكر،منخاملينكسالىالفضاء،إلىأبصارهم

،فى
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فيالنفسياليهودمزاجتلخيمىأبىدناوإذا.يحرسونهاالتى

علىظلوجدناه،أضارهممنيستنبطكا،كلماتبضع

كانفقد.بدائيةالشعوبأثدحالمنجدأقريبأالدوام

كالوحوشجفاةسذجأكفلأ،مندفعينعندأاليهود

من،وتتكلفي،عاطلين،ذلكمع،وكانوا.والأطفال

")26(..الشعوبصباسحرفيهاتتجلىالقالفتنة

مية:اللاسا-7

بلادفياليهودانجتلقها،حديثةدعوىواللاسامية

بهاليسترواخاص،بوجهوأمريكاأوروبافي..الغرب

خاصة،امتيازاتعلىبهاوليحصلواوسخائمهم،عوراتهم

نأبزعم،ومنافسيهمأعداغممنبهاليتخلصواوكذلك

جرائمبسببليسلليهود،الأكياريظهرهالذيالعداء

واتساع،جنسهمنقاءبسببوإنما،وحقارتهماليهود

نأوالنريب..والمالالثروةبامتلاكوتفردهم،مداركهم

أوروبا،ثرقمنيهودهمهذهاللاصاميةفريةافترىالذى

منلأنهم،بصلةاسائيللبنيولاللعبرانيينيمونلا

سامنسلمنليسوافهمخزرية..تتريةمنوليةأصول

اليهوداخزعإذنفم.الساميةوجودفيزعموا،المزعوم

الرئيسيةللأسباباخترعوهالقد؟هذهاللاصاميةفرية

التالية:

.لوبودكرضاف،الأولالحفاراتتارصخؤاي!(36

ه،
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اضطهدواوكلمااتهم،سؤبانتكلمابهاليتدثرواأولأ:

يضطهدونإنماأنهميزعمونفاليهود.وعذبوابذلك

لا،ويعذبونيضطهدونحيما،الغربديارفيويعذبون

جنسهمبسبلمانما،وإفسادهمموفسادهجرائمهمبسبب

.الزواتوالأموالوامتلاكهموتفوقهم

يحصلواأنارادواكلمااللاصاميةسلاحيئ!هرونوهم:ثانيأ

أعداكممنللتخلصأو،بهمخاصةأمتيازاتعلى

حقوقعلينصواأناستطاعواالدعوىفبهذه.ومنافسيهم

وعدعلىحصلواوبها.فرصايمعاهدةزبمخاصة

الحربمجرميصاتواوبها.اصائيلدولةوإقامةبلفور،

نورنمبورغ،إلى،الثانيةالعالميةالحربأعمَابفي،النازيين

علوحصلوا،ايالمانوغيرالألمانأفواهكممواوبها

يخر!عوناليومإنهموها..هائلةماديةومساعداتتعويضات

أصبعكلبهاويقطعون،العالمفيضدهميرتفعصوتكل

تلك،اصرائيلدولةقيامبعدوبخاصة،بالإتهامإليهمتشير

يتحرقونكانوازخمأالعالميهودجيعأعطتالقالدولة

إليه.ثوتأ

والاستنلالوالغش،الناسواصتغلالإذنالربا

وميسر،،زنىمن:والرذيلةالجريمةوإدثاعة،التجاري

الرئيسيةقالأسبابهيوتآمر..،واغتيالوتجسس

مناللاساميةاليهوداخزعلقد.وملاحقتهماليهوداضطهاد
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:هيرتزليقلالم.يعقوبنفسنيلاغراض،خيالهمن!ج

امجادها؟"علينالوجب،موجودةاللاصاميةتكنلمالو

اليهود..هذاقولهأبعادتمامأيعرفهذاوهيرتزل

طيلةيستطيعوا،لملأنهمولوحقواوعذبوااضطهدوا

نانيال!"التعايشكلماتيتهجواأن،الطوللتاريخهم

كلمتي:،الآنحتىيهضموا،أنيشطيعواولم"،الكرم

صابونأوالساميةصاماستخدموالقد،.والعدلاالحق

جرائمهملاحقتهمكلما،النتنةأبداكمعرقبهينسلون

البثعة.

اصرائيلوبنيالعبرانيينبقاياأنبالذكرجديرهوومما

السامبينلبقايابال!شبةمذكورأشيئأليسوااليوميهودبين

المنتشرين،وفيهم،وصريانوآثوريينوكلدانعربمن

دعوىفإنهذاومع،وعرضهالعربالوطنطولفي

الذيناليهود،كلبهايقصدونإنمايطلقونهاحينالسامية

لسببلا،صاميةلأصولينتمونلامنهم09%مناكز

فيث!ركوا،الساميةمنكابةنييختفواأنيريدونلأغمإلا

المقصودينليواوكاكم،جرائمهمفيالشعوبمنفيهم

يصيبهمحينافيفإنوبالمقابلوالاضطهاد..بالملاصقة

كيرهم.ماميونولا،الساميونهمأكميزعمون

الموضوعهذامغاثرةقبل،ننوهأنمنبدولا

،لواءهاليهوديحملالدي،العنصرىالتمييزبأن،الحاس

،7
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إنهبل،فحسبومنافيهماليهودأعداهضدموجهأليس

لهيهوذافسبط)27(..أنف!هماليهودليشملتمدماكثيرأ

وصلمان،داودانحدرفمنه..الأباطصائردونمنالحكم

لهلاويوسبط.وملكهمالمنتظرالههودمسيحصيكونومنه

موصىانحدرفمنه.الأسباطسائردونمنالكهانة

إلىيدعونلاوالأحبارالحاخاماتمنونسله،وهارون

.العسكزي)28(التجنيد

)سكناج(،اسكنازيميهودان:العالمفيواليهود

وكانوا،الثرقيةأوروبايهودهموالاثكنازيم.وسفاراديم

أما،يزوجوخمولامنهمالسفارديميتزوجلا،محتقرينقديمأ

أصبحواأنبعد،بأيديهمأصبحقدكلهالأمرفإناليوم

نأوبعدوأمريكا،أوروبافيوالأع!الالمالبارونات

أما.وحكامهااعرائيلوزعاه،الصهيونيةغلاةمنهمأصبح

،خاصبوجه،والأندلسوافريقياآصيايهودفهمالسفاراديم

الأثكنازيممنهم"انتزعهأنإلىقديمأباْيديهمايامروكان

اليوميثكلونالسفاراديمأنومع.والجاهوالسلطةبالمال

OO%عنومبعدونعتقرونأكمإلااصائيل،يهودمن

الثعبيةالتن!ماترئاسةوعن،الحساسةالدولةمراكز

،فوريونبنبتفاليا،زواجعلصيناقالأكبرالحاخاماعزضأنلدرت)37(

تدفو!لونبنكانانجينلة،مجةأ.مهالأن،المظلاتضباط؟حدمن

الطلمية.الحربإبان،البريطانيةالمخايراتخدمةقيعيكانعندماتزرجها

الأولى.

،6،2ص،نناعةعود،ئيلاسرشل!اوملاليواثكللة(28)
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فيلهموزارىتمثيلأتمىأنلدرجة،والحزبيةوالعمالية

وزيوينيتخطىلاالمتعاقبةاصائيلوزاراتمنوزارةكل

عنفضلا..هذاغيرالحساسةالعامةالخدماتوزاراتمن

علىثاهدخيروالاْرقام.وثقافيأواجماعيأاتتصاديأتخلفهم

يناللانائبأ،012منمكوناليهودىفالكنيت..ذلك

والطلابتقدير.أبعدعل،نائبا81صىمنهالسفاراديم

الابتدائية،المدارصطلابمن06%يثصكلونالسفاراديم

الثانويةوالمدارسطلابمن38%صوىيشكلونلابيأ

أما.العبريةوالجامعةالعلياالمعاهدْطلابمنفقط5%

وإناثذكورمنكلداخليا،تتممنها85%فإنالزيجات

القاعدةهذهعنيخرجولا،جموعتهمنيتزوجالمجموعنين

لا،صفاراديمياتيتزوجوناثكنازيممنا%5صوى

العكلس.

والياءالمانيا،تعنيالحديثةبالعبريةاسكنازوكلمة

وهي،اليديشتسمىالاشكنازولغة.للجمعوالميم،للنسبة

وتكتب،عبريةكلماتببعضمطعمة،الأصلألمانيةلنة

لغةاليدي!شجانبإلىالعبرية.وبقيتالعبريةبالأحرف

إلىأوروبا)92(،ثرقيهودبين،تخاطبلنةوليص،كتابة

قراربموجبام،119عاميهوذا،بنالحاخاموضعأن

عامعقدالذي،الأولالصهيوفيبازلمؤتمرفياتخذ

337عى،صتاحد.،ان!!4لىرايهودالصب(92)
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لإحياء،بهأوصماجلةل!،أومىوالذى.ام798

العالميهودلكلوتلقينها،تخاطبكلنة،العبريةاللغة

هي،حديثةعبريةلغةالحاخامهذاوضع..بهاليتخاطبوا

السفاراديماليهودكانلقد.اليوماصرائيليهودلغة

إلىهاجرواحتى3(،أوروبا)ْقبالإجانيةيتكلمون

مزيجهيالتي،الحديثةالعبريةللغةعنهاوتنازلوا،اصرائيل

واليديش.العبريةمن

إلىللعودةثوتأيتحرتوناصائيلقاليوموالسفاراديم

كانواوالتيمثها،لاصائيلقدمواالتيالأصليةأوطانهم

الإصائيليةالحكوماتوضعتلقد.فيهامكرمينينمعون

جيع،الاشكنازيمحكمهاعلىيتناوبالتي،المتعاقبة

إلىهؤلاهمنالعودةيودمنوجهفيوالصعوباتالعراقيل

تشجيعهمعدمعلىنحنوساعدنا.منهاجاءواالتىمواطنهم

فماثانيةتبولهمبرفضنا،مضطهديهمتبضةمنللأفلات

فزكناهم..عادواإذاوالثبوربالويلوكديدهم،بيننا

حربجنوديستخدمونهم،للائكنازيمسهلةفريسةبذلك

تضعها،حكيمةعربيةخطةأنتقديرناوفي.حملوعمال

علىهؤلاءتطمئن،العربيةالدولوتتبناها،العربيةالجامعة

منايإفلاتعلىوتساعدهمإلينا،عادوالوف!مصيرهم

..الجديدةالنازيةتبضة

(0r)337ص،الا!قالمسر
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لإخراجكفيلةالنوعهذامنحكيمةعربيةخطةإن

يساهمونإليناوعودكم،خناثقهممنهؤلاءمنكبيرتم

بعضعودةيومكلتنقلفالأخبار،الهدملاالبناهفي

منهربأامريكا،إلىبعضهموصفرأوروبا،إلىاليهود

فنحنهذاومع.عدنجنةلهؤلاهالصهيونية!ؤرتهجحيم

تعدملنالمخادعةوالصهيونية،الحاقدةاليهوديةبانننكرلا

مهاجريناصرائيلإلىيومكلبهاتتقطبالتىالوسائل

فيوتربىولدالذيالجيلبأنننكر،لاأنناكما.جددأ

العربكره،اللبنمع،أرضعقدخاصةاصائيل

سبيلفييموتواأنمستعدونأبنائهمعظموأن،والمسلمين

أنناإلا..ووجودأكيانأالعربعلىوالقضاء،اسائيلمجد

القائم،الصهيونيالفشفائيالكيانباْنننكرلاذلكمع

الداخلمنبمهاجتهيغرى،العنصرممطوالتمييزالعنصريةعلى

المتناقضة،بنيتهفيالموجودالتناقضباص!تغلالوذلكايضأ،

بالدرجة،منهموالخوفالعربكرهإلاشتاتهايجمعلاالتي

الأولى.

،والخارجالداخلفيالأساصي،ثقلنافإنهذاومع

وراءومناصرائيلمواجهةفيونحنيصب،أنيجب

البثريةطاقاتناجيعباستخدامالذاتيةقوتنافي،اصاثيل

والتكنولوجيا،العمعصردخولناوفي،مجتمعةوالاقتصادية

نأإلا..فاعلكيفإلى،الخاملالعربيالكمهذاوخروج
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المصطنعالصهيوفيالكيانوبينبيتاالمعلنةالثرصةالمعركة

بعضهابدامهماالأصلحة،جغإلىنلجأأنمناتقتض

بعيدا.أوضعيفأ

لإحيائهالمؤهلةالثرقمنارة:باكااليومتتبجحإصرائيل

بالديمقراطية.تسمعلممنطقةفيالديمقراطيةوموئل،وبعق

تزالوماأحيت،الحاتدةالصهيونيةبت،هذهاصرائيل

المتغطرصة،العنصريةالىنازيةالعربيةمنطقتنافييومكلتحي

ا؟اصائيلتزعمماحقافهل..المتعاليالعنصريوالتمييز

:لموصويونا-8

منخرجواالذينالجماعةهممومىتومأوالموصويون

منبفالبيتهموكانوا،موصىفرعونظممنهربأمصر

اسرائيل،بنيمنتليلةوقلةالمصريينوعبدانالهكسوس

تدمحين،يعقوبنسلمنمصرفيبقواالذينأولئك

القحط.أعوامفييوسفعندوأسباطهوزوجاتهيعقوب

عندما،الأحوالمنمجاليزيدونيكونوالمموسىوقوم

فلطينعبرواولذلك،آلافأربعةعلىمصر،منخرجوا

الكثافةمتجنبين،الشيخشرممواجهةفيسينا+،جنوييمن

وكزة،العريشعبرشمالها،فيستواجههمالتيالسكانية

بقومهموصىنزللقد.وفلسطينمصربينالطبيعيالطريق

فيوثل،فلسطينمواجهةفي،الأردنثرقيجبالني
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،..جبارينقومآفيهااإنله:تائلينبدخولها،إقناعهم

ومات".قاعدونههناإنافقاتلا،وربكأنت"إذهب

منيتمكناأندونكامضة،ظروففي،وهارونمو!

مومى،جيشتائد،نونبنيوسعبعدهاودخلها.دخولها

الجاصوصة،راحابفيهاعساعدتهممجيلةارمجا،جهةمن

اسها.ذكركلماالتوراةتمجدهاالتي،المشهورةالكنعانية
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الثانيالفصل

اليهوديالفكرمنابع

مقدمة-ا

التوواة-2

التلمود-3
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ا-مقدمة:

والتلمود،،التوراةهما:رئيسيانمنبعاناليهودىللفكر

بهماتاْثرتأومنهما،خرجتروافدمنالعديدوالعديد

اليهوديةالدولةوكتاب،صهيونحكماهبروتوءولات:مثل

كتابفمعظم..هاوكه،لميكاثيليمير19وكتاب،لهيرتزل

منعدافيما،والمحدثينمنهمالقدامى،والمتهوديناليهود

والتلمودبالتوراةتاثرواتد،البحتةالعلومقمنهمكتب

بهاتبأتجدوقلماصغارآ.عليهمايربونلأغم،عظيئتاثرأ

عينيهنصبوالتلمودالتوراةيضعلامتهودأأويهوديأ

.متهودأويهوديلكلوالمصبالمنبع.فهما.يكلتبعندما

:التوراة-2

وأالهديومعناها،تورةمنماخوذةلفظةالتوراة

علىأنزلتالتيالصحفهيالحقيقيةوالتوراة.الارثاد)1(

أيديبنِنالتيالمحرفةالتوراةثناياقضاعتوقد،موصي

منبعدهاجاءوماموصىصحفقبلجاهماأمااليهود،

شىه.دالتوراةمنليستفإنها،والرسلالأنبيا+رسالات

..مو!ىصحفهياليهودأيد!بينالتىالتوراةفهل

؟الأرضإلىالماهصوتهيوهل

81،عى،صتاحمد.د،*ديلىويههوالعرب(1)
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يجدهااليهود،أيدممطبينالتيالتوراةعلىيطلعمنإن

ايأنبياءجغعلىأنزلأنهاليهودزعممالكلجاعأ

دارسويفجع.المسيحظهورحىآدممنذ،والرصل

وأخيلةسخافاتمنفيهايرىبما،الأولىللوهلة،التوراة

وكأنهااللهعنتتكميراهاوهويفجع..وخرافاتومخافي

،ويكرهمجب،ويصيبيخطىه..عاديثخصعنتتكم

فيويمثيوينامويسربياْكل،ويغضبيرضى

وكأكاالأنبياءعنتتكميراهاوهو..)2!فحعالأسواق

الخمر،يثربون..قوادينوزناة،صفاحينمجرمينعنتتكم

..والمؤآمراتالدسائسويحيكون،الأصنامويعبدون

بالانتقاموتكلب،الث!عوبعلىتتطاوليراهاوهويفجع

يراهاوهويفجعالمختار..اللهبشعبتزهوبيأ،منهم

عنوتتغاضىتزورها،أوالحقائقفتقلب،التاريختزيف

..والمنطقالعقلتواعدأبسط

في،جادةمتصلةبصورة،التوراةبتدوينبدى+لقد

،بعدهوماالميلاد،قبلالسادسالقرنن!،البابليالأص

22ط!نلهذكحلقد..للدماهقعطثأإلايهو.اكلالتوراةمدونوصور)2(

طالبوافايرتو،فمواحد"أبوعضلال،خروفألف012و"دد،ألف

قرابينمنلهلابدكل،الجوانيةكالقرايينبكنفيلامذاوبهؤالمزصد.بالمرصد

كاجمتلونا،القالبلاد!انجغييد،1انشحبهمنطلبولهذا.ةكثر

ودماهكيبور(،)عدالفدحبدلىالأطفال.L,لهيقدمواانمنهمطلب

فيالاكنللربرنموارفوا،5اضير()عيدالورلميدل!اثب

0كايطالبإنه..عبن i - -L Wميرالمزاضر،9لإصحاحا

81.ص،صتأحد.د،انريخلمواليهردالرب(3)
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فاْرادوذل،ونفيأسرعيثةيعيشوناليهودكانحين

والحميةالمقاومةروحإذكاهبذلكوحاخاماكمأحبارهم

فخلعوا،نفوسهمفيوالعودةبالخلاصالأملوبعث،فيهم

لهم،ليسبماووعدوهم،فيهمليسماالصفاتمنعليهم

علىاللعناتواستمطروا،أعدائهمعلىكضبهمجاموصبوا

بأقلامالتوراةكتبتوهكذا..وبغميهممضطهديهم

..والحقدبالكراميةتفليjP.-jjj،مسموموحبر،حاتدة

رقاعاتوحلتالصوابجادةعنكثيرأبذلكفبعدوا

..كانومكذا.نبياء19رصالاتمحلحبار111

أمامكانوا،التوراةيدونوناليهودأحباربدأعندما

الأسر،فيكانواأنهمالاْولالحافزنفس!ية:حوافزثلاثة

روحيةتعبئةإلىبحاجة،معزولةمحتقرةمضطهدةجاعة

مصافإلىوترفعهم،العبوديةذلجباههمعنتمسح،عالية

شخصيةإلىانمائهمإرجاعالثانيوالحافز.الحضاربةالشعوب

بهاينطون،الخليلابراهيمشخصيةهي،المنطقةفيعزمة

إحدىسليلالخيلابراهيمأنمعومخافاكم،سخائمهم

هؤلاء!أخلاطلىعلاتةولا)1(،العربيةالآراميةالقبائا/

هذهكلجدوليس،اصائيلبنيجدهوفهو..الخبيرو

وأصالته.بنبلهتمسحواممنوكيرهمالخبيرومنالأخلاط

الشجاعةصفةأنفسهمإعطاهفهوالثالثالحافزأما

155صالابقالمددر(4)
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كانواموصىقومأنمعمر!،إلبانآكموالرجولة

عنديعقوببهمتدمالذين،ايعرائيلبقبقايامنأخدأ

معفرواالذينوالمصريينالهكسوسومن،يوصفاخيهم

ناجين،واضطهادهفرعونظممنهربأأيضأموصى

التوراةكتبةليحققذلككل)ْ(.وأرواحهمبكرامتهم

والعودة،والجاهالأصلورفعة،والنبوةالإلهقوةلليهود:

ومنإلهأ،يهو.مناتخذواوهكذاالميعاد..أرضإلى

وزعمائدأUموصىومن،أبأابراهيم

الذيالقرنهوالميلادتبلالتاصعالقرنأنالمرجحوَمن

هذابينالزمنبةوالحقبة.التوراةتدوينمراحلأولشهد

وهذه.قرونأربعةعنتقللامو!ظهوروبينالَقرن

شريعةلنصوصالدقيقةالثمفويةالروايةتوفرشْهدلمالفزة

بعدالثريعةهذهأمملواقدكانوااليهودلأنمومى،

التيبالشعوبتثبهأ،الأوثانعبادةإلوعادوا،موته

هوهذاكانفإذا.ومداجاةمنهبموخوفأبينها،عاشوا

كانالحالفإن،موصىوعمَرالتدوينعصربدءبينالحال

بين..تلتهأوسبقتهالتيوالعصورالعصرهذابينأصأ

امتدالذيالعصرذاك،ابراهيموعصرالبابليالسيصر

منحظهمضئيلأالعبرانيونفيهاكانقرنأ،عثرأربعة

بهاالق،والكتابهَالقراءةصماولا،الحضارةمعطيات

33هص،الاكقلمممرا(5)
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فإنولهذاورصلهم)6(.أنبيائهمورصالاتأخبارصفظون

كتبواعصورعنمتاْخرينجاهوايناتا،التوراةمدوفي

والأدبالدينيةالمعتقداتبينخلطوايعايشوها،ولمعنها

ماأحسنوصل!بوا،ورصالاتهمالأن!بياهصيرةوثوهوا،الدينى

عايثوهاالتيالشعوبمنالقدامىالمفكلرينترائحأن!تجته

الباحثينمعظمأنلدرجة،لأنفسهمونسبوهبينها،وعاشوا

ماتؤيدآثارعدةكشفتأنبعدوبخاصة-جمعوناليوم

مقتسةاليهودأيديبينالتيالتوراةأنعل-اليهذهبو

بالدرجةوكنعانيةبابلية:قديمةأصولمنأصولهامعظم

جادةبصورةبتدوينهابدأواأنمنذاليهود،لأن)7(،الأولى

إلىالميلاد،تبلالسادصالقرنني،البابليالسبىفيمتصلة

الثانيالقرنأواخرني،فلسطينفيتدوينهامنانتهواأن

والكنعانيينالبابليينموائدعليتسكعونكانواالميلاد،قبل

.الأصنامعبادةفيحق،ثىهكلنيويقلدوغم،الحضارية

صحفليستاليهودأيديبينالقالتوراةفإنوهكذا

مناصرائيلبنيأنبياءعلىنزلماوليس،وموصىابراهيم

..وترييفووضعاقتباسجلها!انما،سماويةرصالات

كتابيين؟أتباعهاونعتبر،صماويأكتابأنعتبرهاإذنفم

لسانعلىجاءمابعضالتوراةثنايابينأنثك

فيروحهنلمغ،اصرائيلبقأنبياهوصائرومومىابراهيمَص

ااعى.نماعةعود،ئيلاسرئحلهاوهل-الي!واثكلة(6)

هاصط،صصةأحد.د،انربخقواب!والعرب(7)
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نأنستطيعولا،والتزييفالوضعمنالهائلالخضمهذا

برسالاتيؤمنوناليهودإنثم.عارفينبأصابعناإليهنشير

فيموجودةأصولهاأنولوبرصالاتهم،نؤمننحنأنبياء

بالتوراةنؤمنفنحنولهذا.كتابمفيوضائعةبهتابنا

عنالكممجرفونهادواوالذين!..كتابيينوباليهود،كتابأ

."صاضعه

خسةصفرأ،93منمؤلفة،اليومهيكا،والتوراة

واللاويين،والخروج،التكوين:القديمالعهدأسفارفقطمنها

أزمنةفيبهاألحقتفقدالأ!فاربقيةأما.والتثنيةوالعدد،

جديرهوومما.خاصةوظروف،مختلفةوأماكن،متباعدة

اليومحتىيعزفونلا،نابلسمدينةفي،السمرةانبالذكر

نبىبنبوةيعترفونلاأغمكا،الخمسةالأسفاربهذهإلا

التوراةحملةهمبأنهميعتقدونوهؤلاه.موصىبعد

والورثةووصاياها،بتعاليمهاالعاملونوحماتها،الصحيحة

بقايامنالأصلفيأنممع..اصائيللبنيالحقيقيون

vسنة،الثافيسجونأحلهمالذينالحثيين Y yمحل.،.مق

،الشامبلادثمالإلىفلسطينمننفاهمالذيناليهود،

فيثائعةكانتمبادلةعملية..الحثيين)8(مكانوأصكنهم

يفاخرالذيايأتنىالأنفوما.العصورتلكحكامعرف

إلىانمائهمعلىللتدليلاليهودوجهفيويثهرونههؤلاء،به

451-251ص،بقالالمصدرا(8)
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فبنو..الحثيينإلىانمائهمعلىدبيلإلااصرائيل.،بني

معقوفةوليستمستقيمةأنوفهم،الأصلصاميواصرائيل

سامية.لا،حثيةعلامةالأقنىفالأنف

منالتزاوجويحرمون،بالعربيةهؤلاءشكلمونوالسمرة

اليهودضدالنزاةيساعدونوكانوا،بموالاختلاطاليهود

غزوفينصرنبوخذساعدوابأنهمت،وبقال7الآخر

نصرنبوخذيمسهملمولذلك،فلسطينغزاعندما،فل!طين

بسوه.

إلاالاعزافعدمقيالسمرةمعالصدوقيونويتفق

.التوراة)9(منالأولىالخمسةبالأصفار

الرئييمالموضوعاصائيلبنيمنالتوراةاتخذلىَلقد

لمالتاريخوكأنلهم،إلاخلقمافعلآالكونوكانلها،

كيرهم.أحدأيعرف

ف!حق،ومكانزمانكلزموجودينعدتهملقد

عدتهملقد..نفسهاسائيلميلادسبقتالتيالعصور

واعتبرتاصرائيل،جدابراهيمجمهدقحتىموجودين

مَوممعظمأنمعمو!،قوبمفيالوحيدالوجودوجودهم

الهاربين،المصريينالعبدانومنالهكسوسمنانواكموصى

منمنهمبقيمنصوىاصائيلبنىمنقومهقيكنولم

اثارةبحسب،فرعونأنزلهمالذينيوت،إخوةنسل

401المصدرالايبن،ص)9(
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كا.اليومالث!رتيةمحافظةفيجاصان،أرضفييوعف،

هم،ومكانزمانك!فياليهود،جغأنأيضأاعتبرت

وماكانوااصائيلبنيأنمعاصرائيل،بقنسلمن

منمعظملأن،العالميهودلكلبالنسبةتذكرلاتلةيزالون

أصولمنليسواوحديثأ،تديمأ،اليهوديةبالديانةيدينون

إلىينتسبواأنتارنحهم،طيلةاليهود،جهدلقد.طمية

اصرانبل.جد،ابراهيمإلىبنبهملينصلوا،اسرانيل

الذي،الخليلابراهيمأنفيهامراهلاالتىوالحقيقة

هوانما،الأولجدهمبل،أباهمالعالميهودكليعتبره

لهجاتمنلهجةوهي،بالآراميةيتكمكان،آراميعبري

العربيةالجزيرةصكانبهايتفاهمكانالق،الأماللفة

عسرالإثقوأسباطهحفيد.اصائيلوأن.الأتدمون

وهي،بالكنعانيةيكلمونمصر،إلهجركمقبلكانوا،

بهايتفاهمكانالق،الأماللغةلهجاتمنلهجةالأخرى

وبنوهاصرائيلحلوحين.الأتدمونالعربيةالجزيرةصكلان

اولادهمتكموبها،المصريةاللغةتعمإلاضطروامصرفي

علوبها،سيناء،طورعلربهموصىكموبها،واحفادهم

بالخطأثرها،ضاعالتىثريعته،موصىكتب،الأرجح

الهيروكليفي).؟(

أخذوا،كنعانبارضموصىقوماستقراروبعد

156-اهصاهالاكا،المممر(01)
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صارتالتيلغتهمأما.الكنعانيةواللغةالكنعانيةبالحضارة

اللهجاتإحدىفهي،العبريةباللغة،ذلكتلاف!،تمى

علترونستةمروربعد،الآراميةعناتتبسوهاالي

بكتابةبدىءوبها.مو!بعدمن،فلسطينقموجوده

بالخط،الأتلعلترونبس!بعةذلكبعد،بابلن!النوراة

يسمونهالذي،الآراميةالأقلامأتدممنابلاخوذ،المربع

بعد،الخطهذاحفظواولقد.المربع61ثوريالخطهم

)11(لفتهميكتبونوبه،هذايومناحتى،كذيبه

فلسطينفياليهوداخلاففاضاف،اليونانعصروجا.

ثم،اليونانيةباللنة،الميكابيينإصحاحيالتوراةإل

منالتوراةفيماورد..اْماالعبريةإلىذلكبعدترجوهما

وخرافاتوأساطيرويثرائعوأمنالوأثدعارمزامير

والحضاريةالأدبيةالمصالرمنماخوزةفكلها..وقصص

بها،اليهوداحتكالتيوالشعوبالأممفتلفالقديمة

التقاليدفانوكذلك..منهاذلكالتوراةمدونوفانتبس

وبابلفلطينقومارسوهاأنجف!هم،اليهودعاشهاال!

الأصل)13(بابليةكنعانيةالنالبالأعمقهيومصر،

القالآئاراكتشافبعداليهود،يدقأسقطلفد

مناكزعددهاوالبالغ،العربيةمنطقتناؤحديثأاكتشفت

801-531صه!اكقالمممر(11)

15عه،الاكقالمصر(21)
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الأصولاكتشفتحينيدهمفيأصقطأثر..مليوننصف

القالآثارتلك..توراتهمالتوراةمدونومنهااستقىالتي

واقط،نحتلفةوأماكنأزمانوؤنحتلفة،بأتلامكتبت

لاواحد،بلانوتكم،الشعوبتلكحضارةقصةتحكي

وتزعمالاْصالة،تدعيالتياليهود،توراةإلاعنهايشذ

والنزاهة.القدسية

أدواريينالخلطمتعمدينالتوراةكتابحاوللقد

موصىودور،ويعقوبوا!عحقابراهيمدور:الثلاثةاليهود

الزمقالتسلسلإهالحاولواكا.اليهوديوالدور،وتومه

أماكنإلىالمزيفبتارنحهميرجعواحتى،أحداثهاصدق

علالأمرفيلتبسفيها،تاريخيوجودلهميكنلموأزمان

كانتايأولفالدوريميز.يعوفلا،المؤرخأوالدارص

التوحيدبينذبذبةكانالثازوالدور.التوحيدديانته

..اليوماليهودديانةهينديانتهالثالثالدورأما.والوثنية

صائردونمن،اصرالًيلوبقاصرائيلإله،يهوهوحدانية

آلهةكبيراإيلا،إلاليسهذايهوه-أنمع،الناص

منوجعلوامومى،بعديهو.إلىاليهودحوله،الكنعانيين

المدللثعبهاصرائيلثعبومنالبكر،ابنهاصرائيل

ايلاصمتحملكنعان!ةِاماكنعدةوجودبدليلالمختار)13(،

..وسموئيل،إيلوبيت،كاصرائيلفلسطينز

2،الاكقالمصر(13) 8 ., r
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مرتبةقووضعوه،عليائهمناللهاليهودأنزذلقد

آثامهممنويحملوه،وبينهبينهمالحواجزجمطمواكيالبثر

متعطشمتوحض،قبليإلهفيهوه..يث!اءونماوثرورهم

لمصلحتهميعملمتحيز،أنافيإلهإنه.الدماهلشرب

شعبههموهم،الثعوبمنبغيرهموالإضرار،وحدهم

التيصورش!علىيهوهيخلقهملمالبشروحقالمختار)"ا(

يحبطاعجشعإلهإنه.المختارثعبهلخدمةإلاعليهاهم

باْية،واتتنائهيحمعهالمختارفعبهوياْمر،والمالالذهب

سعبهبتثتيتصمححينالتوراةربندملقدوجلة

يهوهوعدلقد.خديهولطموصاحفبكى،هيكلهوتدمير

ويعقوب،واسحق،ابراهيم:أجدادهمأنهمزعموامن

منواحفادهمولأبنائهملهمخالصأملكافلطينبأرض

النهربينومابلوحدها،فلسطينأرضليس..بعدهم

هذاوليس..(النيل)مصرونهر(الفرات)الكبير

(1أتدامهماْبطونتدوصاأرضوكلبل،فحسب

..المنىهذاثلمزش%كئرالتمرامذكرا-فلأبببينفاحميمذكرلغد()14

ربا،جكلونجاه:العربيةاللنهإلالكتابترجةمن98صفحةفني

صفحةلالكللاممذانلركرردائماْ،.خدنالالأر،برباصانجل،

أبفأ.263

نرمن،الأرضهذ.اطيلنلك"نياتكوينغرمن15الإصحاحلىجاه(15)

.،الكبيرانهرإلمصر

بعدكمنولنلكلكاوأصطي:نفهالفرمن17الإصحاحلجاءكا

اكديأاملكأكنعانارفىكل،فرتكارفى

اقمالقالأرضوكلكلواأدخلوا5:النيةضرصالأولالإمحاحلرجا.

منولنلهم،لهميعبهاأن،ريحتوبواصقابراميم:لأكائكلمالرب

.ه-مم
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إنه..يهوهإلههمعناليهودتوراةزجاءمابعضهذا

وتنفيذخدمتهمإلاعملىلهليس،لهمذليلعبد

..عليهاويحثهمبل،جرائهمعنيسكتإنه..أكراضهم

جرائمهمفيثبتوهملهمويزاجع،ثحونهولايخشاهمإنه

منذ،القديمالعهدأسفارحرصتومخاقكمءولهذاوسخائمهم

يحملواحتى،الناسسائرعنالكهنةتمييزعلى،البداية

ودفعالقتالمنفاْعفوهم،مجملهالتوراةناهتماالتلمود

يمنحهلمماوالحقوقالامتيازاتمنومنحوهم،الضرائب

والجهدالوقتعندهميكونكيوذلك،أنبيائهمنلبنيالله

والتضليل.والتزديفللخلط

جديةمدىعناء،كبيربدون،نستنتجأنونستطيع

عامحددقدالتكوينسفرأننعمحينودقتهاالتوراة

كلصورقدوأنه،الخليقةتاريخلبدءعامأ..مق4004

..والمجرمينبالسفلةحتىتليقلاصورأورسلهاللهأنبياء

الجميلةزوجتهتركقدابراهيمأنمثلأتذكرفالتوراة

مصر،فيإقامتهطيلةبهايستمقعفرعونتصرفيصارة

لماوحدث"..وطمعأفرعونمنخوفأ،أختهأنهامدعيآ

امرأةإنك:امرأتهلسارايقالأنهمصريدخلأنترب

هذهيقولواأنالمصريونرآكإذافيكونالمنظرحشة

ليليكون،أختيإنكقولي.ويستبقونكفيقتلونني،امرأته

أنهالتوراةوتذكر01.أجلكمننفسيوتحيا،بسببكخير
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وعبيدوآتنوحميروجالوبقركنملابراهيم"صار

"أ16(..واماء

تركقدابراهيمبناسحة!انأيضاالتوراةوتذكر-

جرارفيالأدوميينملكابمالك،تصرفيرفقةزوجته

وأن،بأمهفرعوناصتمتعكمابا،الآخرهويستمتع

وبقرآإكماأباهفرعونعوضكا،عوضهتدابمالك

!رَ.!وإماةوعبيدأوأتنأوحميرأوجالأ

للاصتمتاعقومهاصتنفرتفقدلوطزوجةأما

أصكرتافقدابنتاهلوطا.وأ!االملائكةزارح!ت،بالملائكة

حتى،التواليعلىفيهماضاجعتاه،متعاقبتينليلتينفيأباهما

..غيرهالهتادلمأمهمالاْن،يرثانهذكورمنهمالهيخرج

الاْرضفيوليس،شاخقدأبونا:للصغيرةالبكروقالت1

أبانانسقيهل.الأرضكلكعادةعلينايدخلرجل

فيخرأأباهمافسقانسلاْ؟منهفنحيمعهونضجعخرأ،

باضخاعها،يعمولمأبيها،معالبكرودخلت،الليلةتلك

إنني:للصغيرفىقالتالبكرأنالغدفيوحدثبقيامهاولا

أيضاً،الليلةخرأن!قيه..أبيمعالبارحةاضجعتقد

أباههـفسقتانسلآ،ابينامنفنحي،معهواضجعيفادخلي

معه،واضجعتالصغيرةوقامت،أيضأالليلةتلكفيخرأ

منلوطابنتافحبلتبقيامها.ولاباضجاعهايعمولم

التكو-!ضرس21الإصحاح(61)
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الأولىابنتهأنفتزعمرقاعاتهاالتوراةوتواصل.)17(.أبيهما

قدالثانيةابنتهوأنالعمونيين،جدعمونألهولدتقد

العمونيينأنمعالموآبيين)18(..جدموآبالهولدت

القبائلمنتاريخيآ،ثابتهوكا،وايأدوميينوالموآبييز

غيرها،هاجركماالعربيةالجزيرةمنهاجرتالتيالعربية

،الاردنشرتيفيبأصمائهاالمعروفةالجبالفيواستوطنت

،قرونبعدةفلسطينالىلوطاخيهوابنابراهيممجىءقبل

زعمتكا،بزوجتهيلقيأناسحقاستطاعلماوإلا

الأدوميين!ملك،ابمالكأحضانفي،التوراة

فيأبيهاعلىالتوراةلأدخلنهاثالثةابنةللوطكانولو

التوراةأنإلا..الأدوميينجدأدومأ،لهلتلدثالثةليلة

منالأدوميينأنبزعمهاالإحراجهذامثلمنتخلصت

الإناثأعوزتهاأنبعد،يعقوبشقيقعيسو،نل

بهتصد،ترىكمامتعمد،تشويه.بأعراضهنالمضحيات

فلسطيممعالاردنشرتيلتشملاليهوددولةرقعةتوسيع

لا":موصىلسانعلىآخر،مكانفيتذكرالتوراةانمع

من،الربجاعةفيأدوميولامؤآبيولاعمونييدخل

منخروجكمعندوالماءبالخبزيلاقوآلمأنهمأجل

)!9(
مصر.

الكوس!رء!.91حلإصحاا\(7)

أيصأالكلوس!رس،91لإصحاحا(81)

النه-،33حلإعحاا(91)
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صرققديعقوبأنفتزعمصخافاتهاالتوراةكاتواصل

مكانفيفصرعهاللهصارعتدؤأنهذهبيأ،صماأبيهمن

سميولذلك،نابلسمنبالقرب،اصائيليدعى

قدكان،يعقوبخال،لابانأنتزعمكما.ائيلبا

أخيهمنهربأحرانمدينةفيانيهلجأعندمااصتأجره،

ابنتهخالهيزوجهأنمقابل،سنينسبعواستاْجرهعيسو،

غث،المدةانقضاهبعد،لابانأنإلا.راحيلالجميلة

أنيستطيعلابأنهمتعللأ،لائقةالقبيحةأختهامنوزوجه

للعملاضطريعقوبوأن،الكبيرةقبلالصفيرةيزوجه

عملثم،براحيليفوزحتىأخرىسنواتصعخالهعند

علىبهيتقوىمالعلىيحصلكيغيرهاسنواتش

نأأيضأالتوراةوتزعم.الخليلإلىواولادهبزوجاتهالسفر

صنمهأن،يعقوبرحيلبعداكثف،قدكانلابان

وأنهمنهصققد،بهويستبشريعبدهكانالذي،الذهي

فينحبأالصنموجدوفتشها،يعقوببقافلةلحقعندما

علىزوجهامعتواطاْتالتيهيوأنها،لائقةابنتهراحلة

كذلكالتوراةوتزعم.منهلزوجهـاانتقامأ،أبيهاصنمصقة

أنعاممنصقواقدوراحيللائقة:وزوجتيهيعقوبأن

الرخيللمقبل،لهمليسماومالهلابان

ضاجعتأنهاالترراةفتزعم،يعقوبابنةدينا،أما

التيالأرضصاحبابنوهوالحؤي،حموربنشكيم
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عائدوهوخيامهعليهالينصب،نابلسقييعقوباثزاها

يعقوبإلىتقدمالفتىوالدوأن،الخليلإلىحزانمن

وأن،الفضيحةبذلكليواريأبيها،مندينايديطلب

لآذكور.ميعختانبث!رطذلكعلىوافؤ/قديعقوب

فأعملوا،المختونينعلىانقضوايعقوبأبناءوأنحمور،

لاْختهمانتقامأحراكأ،يستطيعونلاوهمرتابهمفيالسيف

كانمين.باْموالهموفروا،نهبوهمثم..منهم

لائقة،،منيعقوببكر(،)روبينراؤوبينأم!

لمكاصاكنأ،أبوهجمركفم،بلهةأبيهجاريةضاجعفقد

فعلهبمايفضباولمصاكنأ،ونفتاليدان،ولداها:يرك

حقمنحرمهتجدأنهيعتوبفعلهماوكلبامهما.--أخوها

يوصف.المدلللولدهواعطاها،البكورية

داودوجد،لائقةمنالرابعيعقوبسبطيهوذا،أماَ-

إليه،بالانتساباليهوديفخرالذيهذايهوذا..وسلمان

،فارص:توأمينلهفولدت،الكنعانيةثامار،كنتهضاجع

حدزعمعلى،فارصمنتحدرتدوداودوزارخ.

زلى.ابنبذلكفداود..التوراة

عندهقدمواعندما،أهلهيطعمكانفقديوصفوأما

ثبىالقمحيستوقكانأنهحينفيمجانأ،القحطصنىؤ

..مضاعفةأضعافأالجائعالمصرىالشعبعلوزعهالدي

بايديا!قالفضةجيععلاستولىالأولالعامنفج
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العاموفي.مواشيهمعلىاصتولىالئافيإلعاموفي.الشعب

مصرثعبكلأصبحوبهذا..الأراضيكلصادرالئالث

منبتدبر،ومصيرهمرقابهمفييتحكملفرعرن،عبيدأ

.فرعونالطاغيةمنظلماْوليس،التوراةيوصف

إلى،قوادهكبارأحد،الحثيأورياداودأرسللقد

يخلوكي،كيلةمنهيتخلصأنالعامالقائدوأمر،الحرب

كانالتي،الجميلةأوريازوجة،ببثباعليستمتعالجوله

بها،فأ-عجببيها،صطحعلىعاريةتستحموهيرآهاتد

تزعمكماهذه،وبغثباع.نصيبهمنتكونأنورأى

هذاداودأنالتوراةوتصور.سلمانابنةأءهي،التوراة

استهزاةعاريأالعهدتابوتأمامرتصمهرجآ،كان

كانكما،حروبهفيمعهيصحبهلاوكانالعهد،بتابوت

منهموزعآ،بالتابوتتيمنأ،قبلهالحروبفياليهوديفعل

النصر.عل!ماعدهمكانبأنه

أبيهنساءمنعثرأضاجعفقدداودبنيوشلامأما

آثونأخاهقتلفقدأبثالومأخوهوأما.السطحعلى

السببهووهذاثامار.العذراءسقيقتهعلىلاعتدائه

فيأبيهعلىألالوملتمرد،التورا!تزعمكا،الحقيقي

إلىالخليلمنعصمتهمضأبوهنقلعندما،الخليل

داودبنسلإنبنىلقد.هذاالنقلبيببوليس،القدس

مقابل،للوثنيةهيبئ(صهيون)جبلالربجبلعلى
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،الوثنياتزوجاتهبعددأصناماْفيهووضع،الربهيكل

هذهعددتتصورأنويمكنك.وتقديرألهنإكراماْ

سلماننساءمنجعلتقدالتوراةأنعلمتإذا،الأصنام

جار-دة.003وحرة007:الفأ

فقد،علمانجيضقالْد(،)اليسعنونبنإيو!ثعوأهـا

تلصقالتي،الكنعانية()رحابراحابمنالتوراةزوجته

التوراةفيالزنىوكأنذكرتها،كلماالزنىصفةبهاالتوراة

"الزناانمع،المسكينةالكنعانيةالخائنةهذهعلىوقف

ومواقعة،والم!احقة،واللواط،والأموالبنتبالأخت

الشعب.ذلكبينثائعةكانتالتيالآثامأكزمن..البهائم

البغا.ضروبفغدت،الدينيةبالطقوسالملاذخلطوالقد

(2.)ْ"العبادةمننوعأالسكروكدا،لعشتاروتتكرممأ

لهاإكرامايو!ثعمنرحابالتوراةزوجتلقد

أريحا،فيبيتها،فيآوتتديأكاإلالسببلاوتقديرأ،

كزوقبلقومها،علىليتجس!ايوثعأرسلهماجاصوسين

ومداخلتومها،عوراتعلىرحابودلتهما،المدينة

أمهاتكنبناتليوشعرحابولدتلقد.مدينتها

زعمحدعل،اصائيلبنيأنبياهمنأنبياءلثمانيةوجدات

.التوراة

أباحت،الامرةملك،آخاببنت()عسليةوعثليا

.هاص،لوثرنفوضاف،الأولالحفاراتتاريخنطايهود(02)
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صبعأورشليمفيحكمتحينوالنساء،للرجالعلناالزنى

باصمهاممهور،ملكيبمرسومذلكأباحتلقد..سنين

يهدمهأنقبل،الهيكلهدمواهذهعثليةوبنو.وخاتمها

أقداسكلوصيروا،قرونبعدةرؤوصهمعلنصرنبوخذ

.آنذاكالكنعانيينآلهةكبيربعلأي،للبعليمالرب

ألصقهاالتيوالجرائموالسخائمالمخازينعدأنثئناولو

الناسمنوبغيرهم،والرسلبالأنبياهتوراتهمنيالأحبار

خاصولعلهمكانالتوراةفمدونو..المجالبنالضاق

واغتصابالاْعراض،وهتك،الدماهسفك:علىبالحض

..الأموال

تتكم،اصائيلعنتتكمحينالتوراةأنالغريب-ومن

الخصائصمنعليهوتفيض،محببةودودةبلهجةعنه

فلا.ابراهيموجدهاصحقأبيهعنحتىيميزهماوالصفات

أيضأ.إليهدولتهمونسبوا،إليهانتسبواأنإذنعجب

ملاكمنبوعدالتوراةفياصائيلبنيتصةوتبدأأ

تدعوهأنوأمرهابولد.،البريةفيوهيلهاجر،ال!ب

كلعلىيدهوحشيأ،انسانأايكونسوفالذياصثاعيل

نأربهابراهيمدعاوحين.."عليهواحدكلويدواحد،

الحجاز،بأرضوضعهماأنبعد،بعنايتهوأمهاصماعيليكلأ

ولدأتلد،امرأتكهيصاراىابل:التوراةربأباب

منولنسلهله،أبديأعهدأمعهعهدىوأقيم،اسحقتدعه؟
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فيحقهمناصماعبلالتكوينسفرجردوهكلذا،..بعده

فيهاحقهمن،يعقوبثقيقعيسو،جردكماالبكورية،

ليرثوا،اصرائيلوبي،لاصرائيلالجويخلوكيبعد،ف!

يغفلماكثيرأالتكوينفسفرولذلك.عليهاومنالأرض

ومرةهاجر،ابنيدعوهفمرة..صراحةايطعيلاصم

تصةفيأما..الولديدعوهومرة،صارةجاريةابنيدعوه

الذبيحأنوزعم،وتفصيلأجلةانكرهفقد،المعرونةالفدا+

يولدأذتبلمنوحق.لابراهيمالوحيدالولد،ا!محقهو

حاولنحادعأ،ماكرأجنينأالتكوينسفرلناصورهيعقوب

ذلك،أعياهفلماعيسو،سقيقهقبلأمهبطنمنيخرجأن

وأسك،سريعأيعقوببهلحق،تبلهبالبكلوريةعيسووفاز

بعدعيسوعلىتحايلأنهإلا.يعقوبسيولذلك،بعقبه

منبقصعة،جائعوهومنه،البكوريةواثترىذلك،

فباركه،أبيهعلىيعقوبتحايلفقدوكذلك.عدس

مفتوكقويأوكان،عليههذافنقمعيسو،أنهمنهظنأأبوه

هربا،لابانخالهعند،خرانإلىيعقوبففر،العضلات

عاماعثرينبعدعيسو،إلىرجعولما.عليهأخيهنقمةمن

رشاه،أخيهعينيفييلمعالثرورأى،حرانفيتضاها

عنهصكوتهبذلكفضمن،وحيوانمالمنمعهأحضرهبما

صورضاء5

ليبعدهحثيتينبامرأتينعيسوالتكوينسفرزوجلقد
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اصرائيل.وبق،اصرائيلطريقعنبذلك

وصرق،أباهوخدعاخا.،رثاهذاالتوراةاصرائيل

بربه،وأثرك،أولادهوزلى،ابنتهزفيعنوصكت،خاله

جعله!ق!ون!عليهمماإخوتهدونمنيوصفابنهوحايى

،ويعتزونيهوذاأبناهيفخرولهذا..منهبالتخلصويفكرون

كا،حامعلىمامأالتوراةمدونوميزلقداإليهبنسبتهم

ويوصفعيسو،علىويعقوباصماعيل،علاصحقميزوا

-وهوونموصىأجداد-.وهملاوىوأبناه،إخوتهعل

والأحبار،الكهنةمنهمفجعلوا،الأصباطأبناهسائرعل

الضرائبمنوأعفوهم،الربطعاممنوأطعموهم

والتجنيد.

داودظهرأنإلىلاويبيتيقدسوناليهودظللقد

يهوذا،أبناءالسطحعلىفطفايهوذا،بيتمنوسلمان

مملكةأولومؤسسو،والصولجانالتاجأصحاببصفتهم

وبنيامين،يوسفأبناءتبلهمالسطحعلىطفاكمالليهود.

يشوعظهوربعدوبخاصة،وحربتيادةرجالبصفتهم

منهم.وصاؤول

اَ!!

بماالتوراةمدونيعندتحظلمإلهكلمةأنويبدو

نفوسفيالعقيدةضحالةببب،وتعظيمإجلالمنتستحقه

بعضوادعاء،آنذاكوتعددهاالآلهةثيوعوبسببهؤلاء،

الاَلهة.صلبمنوالتحدرايألوهيةالعصرذلكملوك
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أغملدرجة،المزالقهذهمثلنيهوْلاءانزلقوهكذا

جعلتكأناأنظر:لموسىتالالرب":انتوراتهمفيأثبتوا

.انبياْيكونأخاكوهرون،فرعونإله

فاْرادت،مستضعفينعبيدأأنفسهماليهودكانلقد

فحرضتهم،نفوسهمفيوالحميةالشجاعةتبثأنالتوراة

منتقترب"حينالدما+..وسفكوالإجرامالقتلعلى

فكل،أجابتكفإن،للصلحاستدعهاتحاركالكي،مدينة

لملىان.لك،ويستعبدللتسخيريكونفيهاالموجودالشعب

الربدفعهاوإذا.فحاصرها،حربأمعكوعملت،تسالمك

أما..السيفمجدذكورهاجغفاضربيدك،إلىإلهك

لنفسك.فتغنمهاالمدينةفيماوكلوالبيئموالاْطفالالنساء

هؤلاءمدنوأماعنك،البعيدةالمدنبجميعتفعلهكذا

م!نهمتستبقفلانصيبأ،الربإلهكيعطيكالتيالعوب

والكنعانيين،،والعموريين،الحثيينتحرممأ:تحرمهابل،أحدا

الربأمرككما..واليبوسيين،والحوريين،والفرزيين

أنتالتيالارضإلههكالربأدخلكوإذا"3(اإ"إلهك

وجهكأماممنكثيرةأمماواستأصللزثها،إلسهاصائر

ولاعهدأ،معهمتقطعلاإبسالأ..فأبسلهموضربنهم،

بم:تصنعونكذابل،تصاهرهمولارأفةبهمتاْخذك

كاباتهم،وتقطعون،أنصابموتكسرون،مذابحهمتنقضون

اتةعر،03لإصحاحا(12)

VA
http://www.al-maktabeh.com



فيماجيعاوأهلكواتماثيلبمأ.)31(00بالناروتحرقون

البقرحتىوثيخوطفلوامرأةرجلمن)أريحا(المدينة

بالنارفيهاماوجيعالمدينةوأحرقوا.السيفبحدوالحمير

فيفاجعلوهاوالحديد،النحاسوآنيةوالفضةالذهبإلا

الحربرجاللقواديشوعل"وقا"22(..الرببيتخزانة

علأقدامكموضعواتقدموا،مصر:إلىسارواالذين

قائلآ:موصىالرب"وكم.أ)23(..الملوكهؤلاءرتاب

الذينيكون،أمامكممنالأرضصكانتطردوالموان

فيومناخسأعينبم،فيأثواكاْمنهمتستبقون

)"3(ص
..01جنوبحم

بكرأبيبوصيةجدأالغالياتالنصائحهذهتذكرناألا

العراقلتحريرصيرهاالتيالجيوضيأمروهو،الصديق

والثوخالنساءيقتلوابألا،والرومالفرسمنالئماموبلاد

ويقتلواالأشجارويقطعواالبطونيبقرواوألا،وايأطفال

؟!بالحسنىالمفتوحةالبلادشعوبيعاملواوان..الحيوان

وناصرياصين،ديرفياليهودبمذابحأيضأتذكرناألا

؟!...وشاتيلاوصبراقاصموكفر،والطنطورة،والجورة،الدين

وأيهوديأ،يستعبدأناليهؤديعلىالتوراةحرمتلقد

اتهضر،7لإ!خا(13)

.بثوعضر،6لإصحاحا(23)

.لوعضر،6لإدحاحا(33)

.العددضر،33لإصحاحا(43)
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زانيأ،يعدبيهوديةزنىإذثلآفاليهودي..يستغلهأن

الأكيار،منلأغازانيأ،يعدفلايهوديةبغيرزنىإذاأما

الأعجم.الحيوانمننوععرفهمنيااكياروا

إذاأماصارقأ،يعديهوديمنشيئأصقإذاواليهودي

الأكيار،منلاْنه،كذلكيعدفلايهوديغيرمنصق

منهم،الأشيارنهبه،يهوديمالهوعرفهمقالأكيارومال

رض19لأن،وشلةبأيةلأصحابهوارجاعةاسردادهويجب

وتسبح،لتخدمهمفمخلقتإنماعليهاوماعليهاومن

.باركهيعتوب،باركحينفاسحق..وهكذامجمدهم،

فييقولودأود2(،.."ْسعوبلكليستعبد":بقوله

ألا.أ.نعليأطرحأدومإعلى:مزاميرهمنلهترنيمة

والبوريم،كيبورعيديفيالأكيارذبحاليهوديستحل

الدمأكلأنمع،المقدسالخبزصغزدمائهمواستخدام

الأكارزواجعقودكليعدونألااليهود؟علىمحرم

هذهلأن،وزنىضاحأولادأولادهمكلوأن،لاغية

هراللهأنيعتبرونألاأإنوحبحيوانبينأبرمتالعقرد

لااياكياروأن،اسرائيلوثعباسرائيلإله،فقطالههم

لهم؟%له

تقرضلالأخيكولكنبربا،تقرض"للاْجني

)26(
ميراثبعدآمنلأبنائكم)وتستملكونهم..01بربا

اله،غر،17الإصحاح-25

النة.ضر،32الإعحاح-62
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بنو،اخوتكموأماالدهر.أبدتستعبدونهم،رجل

")27(.بعنفأخيهعلىإنسانيتلطفلا،اسائيل

فيدونوهمامعظمالقديمالعهدمدونواتشسلقد

بابلفيالمنقبونعزفقد..عايشوهاالتيالأمممنتوراتهم

قابيلوقصة،الخليقةتصةمنهنسخواالذياياصلعلى

شريعةمناقتبسواكانوح)38(.طوفانوتصة،وهابيل

ء)92(-
شريعهلان،موسىبثريعهمموهمامعظمحمورابي

العلماء،وذهل.العهدتابوتمعضاعتقدكانتمو!ى

بين،وفكرألغة،كاملأيكونيكاد،تطابقأوجدواعندما

ثمرا()رأسأوغاريتفياكتشفالذيالفنيقيايأدب

وجدواكا.أيوبسفرفيجا.ماوبينايبلا،ومملكة

بينوايأصاليباافكارواالشعروأوزانالمفرداتقتوافقأ

معظموأن،المزاميرفيجاهماوبيناوغاريتيةأدبيةنحلفات

أصولمنأصولهامقتبعةالتوراتيةوالتسابيحالمزامير

-)03(5
اخناتونقصائدبعضانالمعلومومن.نيهْ

401المزمورتثابهآتونالإلهمدحفي)أمنحوتب(

ذكرهاالق،المعانيأنكا،كاملةتكونتكا!مشابهة

اليهود.أصفارفيأيضأتكررتالقصائد،تلكن!أخناتون

يينوا!لاضر،53لإعحاحا-72

TA-79،صتأحد.د،انربخلرابهوالرب o(.

.602عى،الاكاالممدر-93

.581ص،الا!قالممدر-03
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إلهيهوهوبينأخناتونإلهآتونبينالوحيدوالفرق

أنانيشرسيهوهبيما،رحيمعطوفآتونأناصرائيل

إلىالمؤرخينبعضويذهبالدماء.ويفرباِببافىمولع

،أخناتونإلهآتونإلاليساليهودإلهأدونايبأنالقول

إلههمفكرةوحتى.)31(مصرمنرحيلهمقبلبعبادتهتاْثروا

بابليةمدينةلكلكانفقد..البابليينعنأخذوهافقديهوه

بهمخاصأإلهأيهوهمناليهودجعلوهكذابها،خاصإله

أيضأ.

التوراةروتهماأنيثبتماالآثارعلماءاكتشفكلقد*

التاريغ،علىدسأكانلأرمحانونبنيوثعاحتلالعن

،المليونأنكذلكواكتشفوا.المتكررةومزاعمهبتفصيلاته

مصر،منموصىمعخرجواقدأنهمالتوراةزعمتالذين

لماالعدد،هذامثلمومىمعكانلوإذ..خياليرتم

وكزة،العريثىعبرالطبيعيفلسطين-مصرطريقتجنب

سينا.صاحلولما،هناكالسكانيةبالكثافةيصطدمأنخشية

النور.علىمطلأ،الاردنثرقيجبالإلىجنوبأبقومه

مكثوابحيثالضعفوبنالقلةمنموصىتومكانلقد

دخولعليجرأونلا،الاردنضرتيجبالزطويلةمدة

كانوااقتحامها،علىيثجعهمموصىكانوحين.فلسطين

ههناإنافقاتلا،وربكأنتَااذهبْ:بقولهيخاطبونه

.272حا،الاكالمددرا-13
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لنْإنآاو..."جبارينقومأفيهاإن"أو...أقاعدون

،هرونوتوفي،موسىوتوفيفيها(.مادامواأبدأندخلها

المنطقةمنجتوكا،من،فلسطينبميوثعيدخلأنقبل

الخليل.ومدينةالنقبصحراءعْبر،الكثافةالقليلةالسكانية

والأصرى،،والقتلىالجيوض،أعدادجيعفإنوكذلك

فيهمبالغأعداد..منالتوراةفيوردماوكل،والغنائم

والحميةالشجاعةبثتصدإذ،النقصانأوبالزيادة،جدأ

غير.ليس،اليهودنفوسز

بعضالتوراةمدونوعنهمأخذفقدالسومريونأما

والبابليينالكلداني!عنأخذواكما،وصفوهاالتيالتقاويم

ذكرأيالتوراةفينجدلاوإنناأيضأ.والتنجيمالتقويم

بذلكمتاْثرين(،الآخرةيوم)الحسابالدينونةلفكرة

الدنيا،الحياةفيإلاالدينونةيرونلاكانواالذينبالبابليين

اليهودمنبالبعثيؤمنولاالآخر.اليومبذلكمنكرين

البعث،فكرةاعتنقوافقدالفيهسيونأما.الامريينسوى

ذلك.بعدتركوهاثم،المسيحالسيدزمنن!،غائمبشكل

إنكارفياليهودكلاةأعتىمنكانواالصدوتيينأنإلا

البعث.

والحيةوحواءآدمقصةأنالعلما+دهثةأثارومما

آثارمنأثرقأجرةعلمنقوشةوجدتالمعرفةوثجرة

ولي!تنخلشجرةالمعرفةثجرةكانتلقد.-السوبريين
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قبلحفرالنقشوهذا.التوراةذكرتكما،تفاحثجرة

..)32(قل19على،عامألفيمنبأكزالتوراةتدوين

وأصاصأ،مفاخرهممناليهوديعدهالذي،الختانوحتى

كانواالذين،المصريينعنأخذوهفقد،عقيدتهمأسىمن

الأتل،على،عاموثلائمائةألفمنباْكزقبلهممارموهتد

التيوالرمومالنقوثىوفي،مومياكمزآثار.وجدتإذ

معروفأالختانكانلقد.ومعابدهمقبورهمفيخلفوها

يعملواأواليهود،بهيسمعأنتبل،الكنعانيينعندأيضأ

الرببينالعهدعلاقةالختانمنجعلوااليهودأنإلا.به

لأنه!ن،منلاعقوبةالإعدامجعلواكا،ابراهيموبين

فإنهاالذبحأصاليبأما.العهدذلكبذلكأنكرتديكون

جيعفإنوكذلك.البابليينعنكاملأنقلأمنقولة

ايأصلفيكانت(،)الفصحكيبورعيدعداما،أعيادهم

لهمأعيادإلىوحولوهااليهودفجاء،الكنعانيةالطقوسمن

التديمالعهدلمدوفيبتيفاذا،توراتهمفيودونوها،متدصة

ذلك؟بعد

ماالتساؤلهذامثلعلىإجابةلوبوفي.،كوستافيقول

ولا،آدابولا،علومولا،فنونلليهوديكن"لميلي:

بثيءيأتواولم،حضارةبهتقومثيهأيولا،سناعة

يجاوزواولم،البثريةالمعارفإثادةفي!غر،مهما،قط

.691ص،الاتجاالمصدر-23
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أيةفيلهاتاريخلاالتيالمترحثةسبهالأمممرحلةأيدأ

نأيستطعلم،موصىوحق.تاريخهممراحلمنمرحلة

منهموألفجعهمالذين،العبدانجاعاتعلىيفرض

تتقبله،أنالجامدةعقؤلهمتستطيعماإلا،اليهوديالشعب

الرحيلحياةإلىعادواالذبنالعبيد،أولئكيف!يدكاننما

عليهمفرضموسىأنولو.المدنيةمصرنظام،والتنقل

اليهودلهجةحيرتلقد..موتهقبللماتت،الحياةتلك

ذلكفوضىتلبثفمنفسها،العظمىرومادولةالفارغة

صبرها،استنفدتأنوضوضاؤهوفسادهالمزعجالشعب

كيرفلسطيننكنولم..عنهتسمعكيلاإبادتهعلىفعزمت

الوطنكانتفالبادية،اصائيللبنيمناسبةليستبيئة

ملوكهم،عهدفيحق،اصائيلبنووبقي.لهمالحقيقي

مندفعينبقطعانهممولعين،نحاكينمغيرينأفاقينبدويين

خيالإلىركنواتعبوامافإذا،الوحثيالخصامال

منخالينكسالىالفضاء،إلىأبصارهمتاكة،رخيص

بالمعنىفتحهناكيكنولم.يحرسونهاالتيكأنعأمهمالفكر

بالدسالمملوءةمؤرخيهمأتاصيصمنالركمعلى،الصحيح

صذجأغفلأعنيديناليهودكانُلقد..الأوداجوانتفاخ

..)33(جناة

العبرانيينحياةكانتاويلز:جهـ.يقولذلكوف!

تارفيقاليودعن:نتلا22ْ.صاتل،بداللهالعاية،الهوديةخطر33-

.لوبونلنوستاف،الأولالحفارات
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طريقفيالإقامةعلىيصررجلحياةتشبهفلسطينفي

باصتمرار.والشاحناتالحافلاتفتدوسه،مزدحمحافل

فيطارىهحادثصوىمملكتهمتكنلمللآخرالأولومن

هوالذىالتاربخذلك،وفنيقيةوآشوروسوريامصرحياة

.أتاريخهممنوأعظمأكبر

عندما،الإصائييينإنا:أيضأبرششديقولىذلكوني

يلبسونرحلأ،بدوأكانوا،كنعانأرضإلىجاءوا

آنذاكالكنعانيةالمدنوكانت.الماشيةويرعونالجلود،

عشرخسةمنبأكزقبلهمنشأت،قديمةحضارةذات

وزراعة،روصناعة،،وحكومة،متقنةمنازلفيهاقرنأ.

منهم،هؤلاءاقتبسهاوديانة،بالكتابةومعرفة،وتجارة

وخلعوا،البيوتصكنىإلىالخيامسكنىبذلكفغالروا

المصنوعةالكنعانيةالثيابولبسوا،حيواناتهمجلودعنهم

.)"3(الألوانزاهيةصوفيةمنسوجاتمن

قوله:والخطأأإالتجربة:مذكراتهفيوايزمنوكتب

إنكم،:ليقالرفرفوردآرنست،النيوزيلندي"العالم

."متطرفونمتعمبونالتفكيرضيقو،اليهودمعثر

قدوالأخباراي!لارأنهووذاكهذامن-أهم

كانوااصرائيلبنيبأن،للشكمجالأياعلابما،أثبتت

اذنكذلكيكونوالمفلو،فلسطينعلىكربا+دخلاءدوماْ

.221،-صصتأحد.د،اتاربخلطواليوالرب-34
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أوحلقحط،أصابمكلمامصرونجيرمصرإلىتركوهالما

أرض)اصائيل(يعقوبتركلقدفيها.مكلروهبهم

ستةمدىعلىفيها،واحفادههووحلمصر،إلىكنعان

جزئهانييسكنوناليها،موصىتوممععادواحق،ترون

داودظهرحقوبداوةرعيعيشةالصحراويالجنو!

صوىتث!مللم،دولةمنهاجززلهمفأقاماوسلإن،

اكزتعمرولم،نابلسإلىالخليلمنالممتدةالجبليةالمنطقة

بقعنالتوراةمدونونسجفقدذلكومع.عاما73ًمن

ثم،والأساطيرالأجماجيبوسلمانداودمملكةوعن،اسائيل

سيرةالقديمالعهدأسنارمدونوطمسلتدصدقوها.

وأدوناينهوهعبادةإلىالمنزلةتوراتهوهجروا،موسى

الذيالأمر،والنسيانالزمنكبارتحتفضاعت..والبعليم

موسىدورفيالثمكإلىالمحدثينالمؤرخينمنبكثيرحدا

نسبمالمعظمالمطلقوالإنكاراليهود،حياةفيكمشرع

..القديمالعهدمنايأولىالخمسةالاسفاروضعمناليه

نموأونماتطورأنهإذناعتبارهيمكنلااليهوديفالدين

كا،استقيتقدالأصاصيةإنْعناصرهبل،محلياطبيعيأ

التيالأقوامبينصائعةكانتومعتقداتأفكارمنأصلفنا،

الديانةانعزالأنعليبرهنوذلك.بينهماليهودعاض

خرافةصوىليس،القديمالزمنزغيرها،عناليهودية

إلافضلفليس،ذلكفيفضلمنلليهودكانوإذا.بحتة
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ماوكل،هذا،والإبداعالخلقنضلوليس،والحفظالنقل

جونا..ومنفخةدفينأ+حقداكانعندهممنبهجاءوا

أنهاتقللم،التوراةلغةعنتحدثتعندماأصلأوالتوراة

اشفةتالت:وإنمااصائيل،بنيلغةأو،العبرانيينلغة

كلمةأما.المقدصاللانأيأحقدوسلان"أوأكنعان

عبرايلكلمةتصحيففاكاعبرافي(أو)عبريعبريت

لاحق.وتتفي،فلسطينحاخاموصاكهاالتي،الأرامية

بنيذ!lبانمعبرافي،أوعبرىكلمةيذكرلموالترآن

يدلمما،هادواالذينأوواليهود،مومىوقوم،اصرائيل

نزولعند!ثائعةولامعروفةتكنلما!لمةهذهأنعل

الكتاباتقذكرتأعرابأوعربيكلمةبينما،القرآن

علىالميلادتبلالتاصعالقرنؤوالمصريةوالبابليةالآثورية

الجزيرةصكانعليطلقوكاوالروماناليونانوكان.الأقل

علتطلقكاتَفقدالعرجمطكلمةأماعمومأ.العربية

.آنذاكالشامبلادصكلانمنوالأدوميينالأراميين

عصرفيمرة،لأول،العربيةإلىالتوراةترجتلقد

الرشيد!برهارونزمن،الزجة

النلمود:-3

وبلغ،مكتوبةثريعةموصىبلغتداللهأناليهوديزعم

لماليهودأحبارفإنذلكمحلوبناء.مكتومةرسالةاللاويين

Iص"الزعي!لىعد.دهلصاهلىالماصنية-35 ii.
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ثنواوإنما،وصخافاتهمعقدهمفيهاينفثون،بالتوراةيكتفوا

نأبعد،التوراةفيفاتهمقدكانمابهليكملوابالتلمود

لها،حدلاوصخافاكمعقدهموكأن،التوراةكتابةأكملوا

ماثاهوامتىيحملونه،مفتوحكتابلهميكونأنفأحبوا

صفةذلكإلىيضيفونثم،ورتاعاكمجرامْمهممنشاهوا

وأمهالمسيحلذمالأصلفيالتلمودكتبلقد.القداسة

لمبذيءبكلام،وإفسادهاالمسيحيةعلىوالتهجم،وتلامذته

والإنجيل،القرآنفيالتوراةذكروردلقد.)36(التوراةتقله

هذاأكانندرىولا.تطفيهماذكرهيردفمالتلمودأما

الإصلاميةالديانتينعندالتلمودشاْنمنتقليلأالإهمال

الحاليبشكلهتكاملقديكنلمألتلمودأنأم،والمشحية

؟االاسبابمنذلكلغيرأم،والإنجيلالقرآنتدوينعند

اليهودديانةتعليمكتابباختصارمعناهوالتلمود

النبويةبالسنةأشبهعندهمللتوراةبالنسبةفهووآدابم،

المسلمين.عثدللقرآنبالنبة

شأنها،اليهوديةالديانةبأنالبدايةمنذ،ننبهانوعلينا

نابمعنى،كهنوتيةديانة،المسيحيةالديانةشانذلكف!

شرائعهم،لليهوديضعونالذينهموالكهنةالحاخامات

بيما،عليهاويعلقون،الدينيةوالتعاليمالتوراةلهمويثرحون

كيرعرفهمفيلأنه،ذلكيفعلأنالعاديلليهودكلييحقلا

عى،كعدانثير،التبرئة-36
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رجالوعصمةبل،تقدييجاءهناومن..لذلكأهل

عندهمالكاهنالمظيفةكانتفقدولذلك.اليهودعندالدين

موصى.أخيلماهروننسلمناللاويينفيمحصورة،وراثية

لعبلقد.بمخاصةامتيازات،معنامركالهؤلا+،وكان

معناهايونانيةكلمةوهي-بالسنهدرينالمسمىجمعهم

والسياصيةالدينيةحياتهمفيكبيرأدورأ-مجلس

المسيح،آحاالذىهوالنهدرينوهذا.والاجماعية

آنذاكيتاْلفالسنهدرينوكان.بالموتحكماعليهوأصدر

نأاليهودويدعيرؤوصهم،كبارمنعضوأ،سبعينمن

رجلأسبعيندعاحين،مويىسنهدرينكانسنهدرينأول

لمعاونتهالعهد،خيمةنيالاجتماعإلىقومهرجالكبارمن

منبالرجوعيطالبونهأخذواالذين،قومهثاثرةتهدئةفي

وبقي.)37(.الممرعةالنيلأرضإلالمقفرةسيناهأرض

ف!رئيأدورأيلعب،اليومحتىنشأتمنذالسنهدرين،

موصى،عهدخيمةفيدورهلعبلقداليهود)38(..حياة

ويبنهأورسليموفي،بابلزرووهيكل،سلمانهيكلوفي

اليوموإنه..ذلكتلافما،كنعانأرضمنوأوشاوطبرية

روحليلائموكورتطورأنبعدكاملأ،دورهيلعب

ذلكسيجىهكما،الكوفيفي-الماالمحفلثكلفيالعصر،

.)93(حينهمفصلأق

.051عى،صتأحد.د،اتاريخلوالبولرب-37

.(الكلبلا)الكليلا3ثاايومأمريكالالندرينيعرت-38

.151ص،الايقالمصمر-93
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والوصاياالقواعدجملهو،عامةبصورةوالتلمود،

والتفاسيروالثروحوالأدبيةالدينيةوالتقاليدوالثرائع

بقوجنسوتاريخبدينالمتعلقةالمختلفةوالروايات

يتناقلونهالتلمود،كتابةحقاليهود،وكان.اصائيل

لدرجة،ثحمهآوترا،ثانهتعاظمأنبعدأنهإلا،مثافهة

منعليهخوفأ،تدوينهأحبارهمقرر،النقلعلعر

عليهمليسهلوكذلك،بنيرهاختلاطهأو،والضياعالنيان

لاوقتفيالوجود،إلىالتلمودبرزوهكذا..نثره

تدوينعمليةبانويرجح"(محدد.)ْبشكلتاهـنحهيعرف

بابل،قالتوراةتدوينعمليةبدايةمعبدأتتدالتلمود

رجوعبعد،ممتدةوظلتالميلاد،تبلالسادسالقرن-في

مدةعدةق.م.ق953صنة،البابليالأصمناليهود

منأولبخنويقال..وطبريةوارْيحاكالقدسفلسطينمن

صماهتدوانهيوخاس،الحاخامهوكتابؤالتلمودجع

وحوائيمتون،اللاحقةالقرونق،عليهزيدتثمالمثشا،

الىمق!مإذنفالتلمود.بالجمارايعرفبما،كثيرةوثروح

.والجارا،المثا:قسمين

وهي،الثريعةأو،الدرصتعنىفانها(المق)المشناأما

والمدنيةالدينيةوالقوانينالثعاليممنجموعةعنعبارة

العصورقاليهودأحبارأترهاالقوالسياسية

.561عى،طيمةبالرحمنصا!ر؟والئيريةوالصيويخةالماصيخة-،.
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يختصمامنها..أقسامعدةإلىمقسمةوهي.)11(،المخ!تلفة

يختصماومنها،والدعاهبالصلاةيختصماومنها،بالزراعة

بالأحواليختمىماومنها،والمواصموالسبوتبالأعياد

يختصماومنها،وميراثوطلاقزواجمنالشخصية

،والطهارةوالختانوالذبحوالقرابينوالجنحالماليةبالأحوال

..ذلكإلىوما

الإكال،أو،الإتمامتعنيفانها)الثرح(الجماراوأما

منالمسموعةوالرواياتالأحاديثمنجلةعلىتقوموهي

فإنولهذا.متعددةأجيالمدىعلى،الحاخاماتكبار

الجماراوتحتو!.التوراةالمشناتفسركماالمثاتفسرالجمارا

تمالتيوالمجادلاتوالدراماتايأبحاثخلاصةعلىأيضآ

وحكمأمثالعلىتشتملفإنهاولهذاالمعابد،فيتداولها

الطبيةوالصناعاتالعامةبالأمورنتعلقومعلوماتوأخبار

الجماراتكونوتكاد.ذلكإلىوما،والحرفيةوالفلكية

تفصيلاتها.بأدق،اليهودحياةكلتثملمو!عوعة

بالتلمودتومهiشاقدكانمو!أناليهودويزعم

تداولهتدهرونأخاهوأن،سينينطورجبلعلىوهو

تسلمهأنإلىفاليعازر،يثوععنهأخذهثم،بعدهمن

وصلحتى،بعضهمومنمنهالتواليعلىاصائيلبنيأنبياء

الذييهوذا،الأكبرالحاخامإلىالميلادبعدالثانيالقرنفي

96صةاتلعدالله،العالميةيةاليهوخطر-14
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التدويرعمليةأنيؤكدماوهناك.)3"(الحاليبشكلهدونه

الميلاد،بعدالسادسالقرنحتىصائرةظلتوالإضافات

.الإسلامظهورعند،اياتلعلى

وتوراةبابليةتوراة،توراتينهناكأنوكما

وتلمودبابليتلمود:تلمودينهناكفانكذلك،أورشليمية

..ومحتوىلغةمختلفانكالتوراتينوالتلمودان.أورثليمي

الاَراميةهي،البابليةالتوراةبلغةثبيهةالبابليالتلمودفلغة

كتابةبدايةأنيرجحماوهذا..(العراق)آراميةالثرقية

التلمودلفةأما.بابليتلمودكتابةلازمهاتدالبابليةالتوراة

(،سورية)آراميةالنربيةبالآراميةسبيهةفإنهاالاور!ثليمي

التلمودوحجم.ولاتينيةيونانيةوألفاظمصطلحاتوفيها

.أضعافبأربعةالأور!ثليميالتلمودحجممنأكبرالبابلي

وتعليقاته،وشروحهومتونهبأصولهالآنهوكاوالتلمود

أشبهإنةنقلألم.الانجليزيةباللغةمطبوعة،مجلدأ36يبلغ

اليهود؟حياةكلتشملبموصوعة

0153صنة،البندقيةفيظهرتللتلمودطبعةوأول

.مب.0155سنةفيهاأخرىطبةتلتهام.،ب.

،الناسأيديفيالتلمودوقعوحين.مجلدأ12فيكانت

منفيهجاءمابسبب،ومذابحاضطهادإلىاليهودتعرض

ورجالهاالكنيسةعلىوتهجم،وحوارييهؤامهللميحذم

17ص،صصةأحمدد،الاريحفي،ال!هودالص!-34 i
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طباعةإعادةإلىاليهودأحبارأجبرمما...المسيحيوالدين

سنةسولسرا،فيبازلمدينةنيالثالثةللمرةالتلمود

والصفحاتالفقراتمنكثيروحذف.،م.ب1581

نأإلا.الخبيثةالثريرةوطواياهماليهودنواياتفضحالتي

وبهانوا،محذوفهوبماصرألأنفسهماحتفظوااليهود

حيماولكنهميقتنونها.التيالخاصةنسخهمإلىيضيفونه

،ودهاةخبثاأكثرآخرأسلوبإلىلجأوا،أمرهماكتث!ف

أيديهم،بخطيكتبونهاالمحذوفةللفقرةخالمكانتركوهو

.)3"(اليهاوصولهمعند،شفهباالحاخامونإياهايلقنهمأو

تبديلمنعليهطرأممابالرغمالتلمود،يزالفا،هذاومع

بالفضائحزاخرأ،للأغيارمقبولأيبدو،كيوحذفوتغيير

ولاخجلأالبشريةجبينلهايندىالتيوالجرائموالمخازى

واحد.يهوديجفنلهايرف

ينفردموقفوهو،التوراةعلىالتلموديقدمونواليهود

المعقولمنفليس،الرصالاتحلةصائردونمناليهودبه

ذاتهالتلمودوفي.الأصلمنوأفضلأثبتالفرعيكونأن

أقوالأنإعم"...ذلكعلىيحثماالاْقوالمن

يقرأمن"إنالأنبياء"..أقوالمنأفضلالحاخامين

تعاليمإن009إإلهلهفليسوالجمارا،المثشابدودالتوراة

بأمرحتىتغييرما،ولانقضهايم!تلاالحاخامين

t!-صامى؟صر،ا-ىانلكرهلهدا7..عى،الا!عدالله،الحالمهالِهردلهحطر

04ص،وكليالممرا
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عندما،الارضعلىالحاخإمينيستشيراللهاإن"..الله

يجب05الطء.!نيحلهايمكنلاعويصه،مسألةتوجد

إلىالالتفاتمنأكزالحاخامينأقوالإلىالالتفات

)1،(
..وهكذا،01موصىثريعه

نأيمكنلاماالسخافاتمنتلمودهماليهودضمنلقد

نأمثلاْفيهزعموانقدا(..)ْمتزنصليمعقلأييصدقه

وبعديومأ،اليهودأحباروبيناللهبينوقعقدكانخلافأ

إحالةتقررذلك،فيهؤلاهوبينبينهالجدلطالأن

عرضتوحين،الربينِالحاخامينأحدإلىبرمتهاالمثكلة

اللهاضطرمماالأحبار،لصالحهذاحكم،عليهالمشكلة

بليهوديريصرحوالتلمود.خطئهعنللأحباريعتذرأنإلى

بقتلأيضألهويصرحالأكيار،يطعمولاالكلابيطعمبأن

أخدوقعإذاا..ذلكأمكنهكلمابهموالإضرارالاْغيار

عندهممعدودونوالمسيحيونوالمسلمون-حفرةنيالوثنيين

بابهاي!دأنالإصائيليعلىوجب-الوثنيينمن

إلىقربانأيترببانهالكافر،دمسفك،منبحجر.أ..

الناصقتلفكأنهايرانيليآ،قتلمن"...أالله

علىأتباعهالتلمودمجفتُهكذا...وهكذاجيعأ.أ)6"(،

.17عى،اتلعدالله،آلعالميةاليهوخطر-44

.الخافاتهذ.بحضعلللاطلاع،76-07عى،الابقالممدرراجع-54

y-916عى،طميمةعبدالرحنصابر،والثوعة،الصهونيةنجةالماص-46 Vا

نذلىبغرنفاْتلمن":يقولالكرمالمَرآنأنالالاشارةسبدلاوفا

ساملةإنايخةنظزبينتارنا!أالاستلفكاْفاالارف!قفادأو

ضيقة.أنايخةنظرةوب!
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البوريم،عيدفيالشبابوذبحكيبور،عيدفيالأطفالذكح

الذي،المقدصالخبزولصنع،يهوهالجنودربمنتقربأ

فبئس.وطعمهبنكهتهالتلمود،واضعوالأحبار،يتلذذ

والرذيلةالجريمةمنتتخذأمةوبئست،القتلعلىيحضدين

.ا)17(لهامفاخر

،اليهوديبغيرآثمةغيرتزنيأنلليهوديةيصرحوالتامود

ياْتيوأن،الزوجيةبيتفيحتىيزنيأنللزوجيصرنجكما

الخلف.كهزوجته

الاْولىالثلاثني..صاعة12التلمودعرففيوالنهار

يتفرغالثانيةالثلاثوفي.الثريعةيطالعاللهيجلسمنها

فيوأما.العالميطعمالثالثةالثلاثوني.الكونلحكمفيها

،.ويداعبالحوتيلاعب:لنفسهيتفرغفإنهالأخيرةالثلاث

أخطأ،أنبعدأنهإلا..العملعناهمنوي!زيح،التمساح

لذلكفبكىهذه،فعلتهعلىوندم،الهيكلبهدموصرح

هذهمثلنفسهعلىفحرمعظيماكتئابأصابه،خديهولطم

ويزعم،هذا.t(.)8تغتفرلاالتيخطيئتهعنتكفيرأ،:المتع

نأالربيينالأحبارمنيطلبماكثيرأاللهأنالتلمود

يخطىء..ماكثيرأوهوأخطاْ،كلما،أخطاءهلهينفروا

الطية،ايهوديةخطر:كتابيراجعرالر!ميمبررضحاياسرفةمنلمفور-7،

عر،النرا،ىطميأمين،اصافيأكزلهذا.82-77عى،انلبدالله

57-،6.

96iص،طي!ةبدالرحمنعاير،وافيعبةوالمبنجةالماصنية-18 3 2 - i
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خلقعندماخطيئتهلهيغفرواأنمثلأمنهمطلبقدفهو

قربانألهيذمجواأنطلبكاالشص!،منأصفرالقمر

تلك.خطيثتهعنبهيكفر

عندتتجددصبتكلليلةفيأنهأيضأالتلمودويزعم

لأنذلكو،الأصليةروحهعلىجديدةروح،يهوديكل

فإنهاالأغيارأرواحأما،اللهروحمنجزءاليهودأرواح

منعدديخلقجعةكلليلةففي..شيطانيةأرواح

إلههمبأنأتباعهيطمئنالتلمودفإنولهذا.الآدميةالشياطين

السيئةلالاْعماكل()الغفرانكيبورجمبدفيلهميغفريهوه

أنزلوهاالتيالسيئةالأعماليغفرولابالأغيار،أنزلوهاالتي

جراثممنسيفعلونهماكلمقدمآلهمغافروهو.ببعضهم

الجرائمارتكابمنإذنعليهمحرجفلا..القادمالعامفي

011الحسابعلى،مقدمأ

كانالحاخامينأحدبأنذكرأشهالتلمودصخافاتومن

هذاوأنآخر،يقتلأنبعدرجلأيخلقأنيامكانه

سنين،ثلاثعمرهعجلأ،ليلةكليخلقكانالحاخام

ذلكبعدالعجليذبحانكاناوأنهماآخر،حاخامبمساعدة

نأيامكانهكانالحاخامينأحدفإنوكذلك.معأويأكلانه

سحرقدوأنه،عقاربإلالماء،يعرفهالذيبالسحريحول

السوقإلىبهاونزلركبها،أتانأمنهاوجعليومأ،امرأة

.يتوق
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أفضلاليهودىأن،آخرأوليسىأخيرأ،يزعموالتلمود

لأن..والرصلالأنبياءوكلالملائكةكلمناللهعند

وجودهملولاوأنه،وحدهملليهودخلقإنماالكون

المطر،نحبسولا،الأرضوجهعلمنالبركةلائعدمت

وأحياهاحياةهناككانتولما

ومنهاالأمور،إلىاليهودتظرةباْننرىهذاكلمن

فهي.فيهاروحانيةلا،بحتةماديةنظر!ئ!صيئية،اللهوجود

بلغمهما،حيوانفلكل،الأعبمالحيواننظرةدونبذلك

..صلوكيةايجابية،والثراصةالانحطاطصالحيوانهذا

وفيحم،الجملوفي،صبرالحماروفيوفا.،الكلبففي

وفي،حميةالذئبوفي،ثجاعةالأصدوفي،ثموخالحصان

؟!فيهفماذااليهوديأما..نظافةالهر

توراتهم،دونواحين،مانوعا،التوراةمدونوتحرزلقد

والرصل،الأنبياهل!انعلجاءمابعضثناياهافيفوضعوا

التيالأممخضاراتفيجاءمابعضفيهاوضعواكا

لأنفسهم،العنانأرخوافقدالتلصدمدونوأما.عايشوها

والسخافاتالخرافاتوحملتبم،بعيدأبعيدأالخيالبهمنشط

والهذر.الهذيانمنأجنحةعلوالرقاعات

منوأنصارهماليهودبينانثارأأكزالبابليوالتلمود

وكا.وأعرقالإجرامنيأقدملأنه،الأور!ثلي!يالتلمود

ما،التوراةأسفارمعظمرفضتجاعاتاليهودبينظهر
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كالصدوقيين،ايأولىالخمسةالقديمالعهدأصفارعدا

جلةالتوراةرفضمنبينهممنظهركذلك6والسمرة

الىبالإضافة-الربيينوليس-كالربانيين،وتفصيلاً

أيضأ.والسمرةالصدوقيين

والفنيقيينالكنعانيينوالتلمودالتوراةمدونوأخرجلقد

وذلك،الساميةالشعوبحظيرةمنمتعمدينوالعموريين

فلسطينعمرواالذينهمأنهمالناسروعفييدخلوالكي

،وحضارةمدنيةمنفيهاكانماكلوأقامواومكنوها،

التملكوبحق،الربانيالعهدبحقلهمخالصملكبذلكفهي

نأالغربعميانروعفيأدخلواكماتماماْ..الزماني

متخلفبثعبأرضأنهاأوثعب،بلاأرضفلسطين

عدواأنهمحينفي،والعيشالحياةيستحقلا،جاهل

الأصلفيالحثيينأنمع،حامبنكنعاننسلمنلهسلحنئين

الهنديةالشعوببقايامنهموإنما،الساميينمنليسوا

ظهورقبل،والحرقالثمالمنالمنطقةغزتالتيالأوروبية

.بقرونفيهاالعبرانيين

للتسلية،تصلحقدوسخافات،مبرمجمقصودخلط

..مريضةكائمةوأخيلة

الله!ثعبيفخروبهذااصرائيل،تامتهذاوعلى

..المختار

الحواسولتتبلد،التوراةتكلمتماإذاالعقولفلتفلق
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..النلمودنكمماإذا

أشلاءعلثعبهأبناءبينيخطر،تادمتادميهوذافملك

منالبثريةيخلمىكيفانتظروهالأكيار..ضحايا

خاضعين،خاشعينلهواصجدوا،انتظروه..أوضارها

لاصرائيل،وصكرأايسارهافيوالتلموديمينهفيفالتوراة

لدماءالمتعطش،والحربالجنودإله،اصائيلولرب

11الجوييم
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الثالثالفصل

وسلإنداودمملكة

موصىا-توم

دأودمملكة-2

والهيكلالمملكةحجم-3

واسائيلأيهو-4

سبيينبيناليهود-5

المنفىزاليهود-6

التاريخهامشعلىاليهود-7
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عليها:-طاوئونا

منالقدامىاليهودأجدادبعضأنسابقأذكرنا

فييظهرونأخذوا،متخلفينحفاةرعاةكانواالعبرانيين

ضعيفةصغيرةجاعاتبشكلالخصيبالهلالأطراف

جاعاتمعوالنهبالسلباحزفمنوم!نهم،متفرقة

مبقتهمالتيالحضاريةالث!عوبوترىمدنمنالهكسوس

العشرينالقرنمنذ،هؤلاهوظل.وعمرتهاالمنطقةقلكإلى

قبلعثرالثالثالقرنفيموصىظ!رحقالميلادقبل

أنتجتهماكلعلىعالةوزن،ولالهمصاْنلاالميلاد،

من،والبابليينالكنعانيينوبخاصةالثعوب،تلكترائح

بحروفهم،ويكتبون،بلغاتهميتكلمون..وحضارةمدنية

أصاليبفيويقلدونهم،أصنامهمالفالبالأعمفيويعبدون

آثرماإذاكالتابعين،أوتابعينبينهمويكنون،عي!ثهم

القرىفيوالاستقرار،والبداوةالرعيحياةتركبعضهم

والرحيل.التسكعحياةعافأنبعد،والمدن

وأ،معهبمنأو،بأصحابهأو،بقومهموسىوخرج

موسىاعمقرنكلما،الكرمالقرآنتعبيرحدعلى،بثيعته

على،)3(الثانيرعمسيسعهدفىِمعه،)1(خرجبمن

،آلافبضعةإلامعهيكنولم،ظلمهمنفرارأ،الاْرجح

مرةصىفيهائيلاصببنياصهيقرن!مز136القرآننطمو!ذ!-ا

.امو!بعدمنئيلاصبيمنالملأإلترلماْ:هي،واحدة

Tعى،صتأحمد.د"اتاريخنيوايهردالرب-3 LA.
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أربعينالتيهصحراءفييبقوا.أناشتطاعوالماذلكلولاإذ

اياردنثرتيوجنوبشنا+جنوبمناتخذواولماعاماً،

أشرفواعندمادخولهاتهيبواولما،فلسطينإلىلهممدخلأ

يذهبأومصر،إلىبميعودأنإليهضارعينعليها،

.قاعدونمكانهمفيوهم،وربههوالجبارلنالقوميحارب

؟الأخلاطهؤلاءربكيروهرونموسىربفهل

له:لقالواوإلا،ركمغيروهرونموسىربإن،نعم

بهجاءبمابؤمنونهوْلا+كانلو..".وربناأنت"إذهب

عدةعليهتمردواولما،لأوامرهلانصاعواإذن،موسى

جبلعلىكانعندماالذهيالعجلعبدواولما،مرات

المؤمنينمنوثلةوهرونموسىربإنه.ربهيكمالطور

،اوثنيينبأكلبيتهمفكانواالباقونأماحولها،تلتفكانت

عجبولاخوار.")3(لهجسدأعجلأحليهممناتخذوا"

ومن،الهكسوسمنكانواموسىقومفمعظمذلك،في

اصائيل،بنيمنكانوامنهمتليلةوقلة،المصريينعبدان

عندمصرإلىهاجرواالذين،يعقوبنسلبقيةبن

أم!مويقومومن..."قرونبستةالخروجقبل،يوسف

منتليلةتلة،مويىقوممن.!يعدلونوبه،بالحقيهتدون

لْرممنالمرابرعدمرموناْكانالذيالمصريالذبشالحجلمغ3-

الخروجتجل،المصرياتجاراتنمننإؤمماضعارحليمنوكذلك،مو!

الطقوصلمارت،البريةفيأيامثلاثةمدةإليهحاجةفيأنهنبزعمواحد،بيوم

المصري!عودنيلثعبنحمةالرب.،أعطى..أزواجهنبدجة،الديخه

الخروبمنحرمن،21الإصحاحاالمصرييرفبوا.اعاروهمحق
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بأغلبيتهم.حتىأو،كلهمموصىقوموليس،موصىومت

لهيجعلأنربهيدعوأنإلىموعىأ"الذ!هووهذا

نيويث!ركه،أزرهبهيثدد،أخاههروق،أهلهمنوزيرأ

.أمره

جدظروففي،الأردنقي"جبالن!موعىومات

خانه،لأنهأماتهتدالربأنتزعمفالتوراة..غامضة

حتى،غيلةقتلوهالذينهمالكهنةأنيرجممنوهناك

قائدهأنإلىيذهبمنومنهم.الأصناملعبادةيرجعوا

دخولثرفلهيكونحق،تتلهالذينهونونينيوشع

فلقد،طبيعيةميتةيمتلمفمويى،كلوعلى.هدونفلسطين

فلسطين،بقومهيدخلأنتبلسموما13(،أومقتولأمات

فدخلهابهم،ليدخلهانونبنليوشعالفرصةبذلكفزك

وعورةمتجنبأ،الجنوبمن،بحيلةاريحااحتلأنبعد

المنطقةتسلقوبينبينهحالتاليالسكانيةوالكثافةالمنطقة

يو!ثعاختارهالذيالسهلالطريقوحتى.القدسالىرا!عأ

ذإمعه،منوعلىعليهصهلأيكنلم،فلسطينلدخول

زهرةالتهمت،طاحنةمعاركعامآ"فيعثرسبعةكلفهم

أما.الخليلمدينةحول،الجنوبفيبعذهاتبعوا،محاربيهم

نأداود،بعدعهدفيإلااسائيلبنويدخلهافمالقدس

الأقل.على،قرونبثلاثةذلكعقب،القدسداوداحتل

.092عى،صصةاحد.د،فاربخلوم!ؤ!صلي-4
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مستقل،وجودلهميكنلماصرائيلبنيأننرىهذامن

أتدامهموطئتأنمنذ،فلسطينكيرفيولافلسطينفيلا

.م.ب07سنة،الثافيالرومانيالسبىحقفلسطينأرض

كنففىِغرباءعاشاوالدهواصحقاصرائيلجدفابراهيم

ابراهيمحركاتمنحركةتذكرلافالتوراة..الكنعانيين

أرضنيأبرامئغرب9.بالغربةمقرونةإلاونريته

ليتفربمصرأرضإلىابراموانحدرإ..،كنعان

فييعقوبودكنا.أعندآونزيلكريبأنا!.!..إهناك

إلىيعقوبوجاءا...اكنعانأرضفي،اسحقأبيهغربة

ولدلقدأ.ابراهيمتفربحيث،حبرونإل،أبيهأسحق

،آرامفدانفيوأختهمعثرالاثناالاسباط،اسائيلأبناه

خدمةفييعقوبوالدهممكثحيث،حرانمنطقةني

بنيمنالثافيالجيلأما.عامأعشرينمدة،لابانخاله

لقدبمصر.جاصانأرضفيمعظمهمولدفقداصائيل

يقلدونوصلمان،داودعهدفيحتىاصائيل،بنوكان

صكانعنبمعزليكونواولمثيه،كلنيالكنعانيين

فيوسف..الزواجطريقعنبهمالاختلاطفيحتى،المنطقة

مصر،كهنةكبير،فارعفوطيبنتأصناتتزوجمثلأ

بنتصفورةتزوجومو!.وأفرايممنسيلهفولدت

وهيتربيستزوجكا،أعرابيةبدويةوهي،مدينشعيب

أنهكرهاولاالتوراةتذكرولم(.)حبشيةكوفيةامرأة

راحابتزو!نونبنويوثعكيرهما.بأخرىتزوج
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(5)الكنعانية

اسرائيل،بنيدمنقاءأنيتضحهذاو!ت

فأبناء..تلموديةتوراتيةخرافةصوىليسمملكتهمواتساع

منتزوجوا،عامبوجهوأحفادهموأولادهماسائيلبني

واتخذوا،بناتهممنوزوجوهمبينها،عاصواالتيالشعوب

ويوصف،،ويعقوب،فابراهيم..أعما.أيطئهممنلهم

،وصهيون،رحتاو،حورناو،ئيلاصاو،عيلس!ااو

،الشامبلادفيمعروفةكانتكنعانيةأسماءكلها..ويهوذا

بعيدأ.نذهبلناوما.بقرونإليهانفسهابراهيمتدومقبل

المنطقة3هذهأهلمنعبرانيأآراميأنفسهابراهيمأليس

عربئيل،باصمأصلفنا،كما،القدسذكرأشعياصفر

بهذانابلسقربمكانالىنسبةباصرائيلسميويعقوب

مدينةعليهاالمبنيةالتلالمنتلاصموصهيون،الاسم

أبوكا:بقولهالقدسحزقيالخاطبلقد..القدس

،صادقأدونيأناعتبارعلىأ..حثيةوأمك،عموري

فلسطين،موصىتومدخلعندماالكنعانيالقدسملكوهو

استعملتدالأعثىفانوكذلك،حثيةوزوجته،عموري

البدويزالوما.القدسباوعنى،فعرهنياورسليمكلمة

اسائيل.بايماولادهميسمونالعربجزيرةز

الذينالشعوبأخلاطبانْجديدمنلنؤكدونعود

والتلمود،التوراةتدوينبعدوالنلمود،التوراةاعتنقوا

2-235،صالايقالمصمر-5 rr
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ولا،العبرانيينمنكلهمليسوااليهود،باسمعرفواوالذين

هؤلاءنسلمنمنهمالقليلالقليلإنبل،اسائيلبنيمن

خزرية.تزيئتركمانيةشعوبمنمعظمهموأن،وأولئك

تسميةيسحبواأنجاهدينحاولواالتوراةمدونيأنغير

كانأياً،اليهوديةالديانةيعتنقمنكلعلىايرائيلبني

وفريته،بابراهيمهؤلا.ليؤكدواصلة،منبتهأوأصله

عنتحدثتعندماأصلأوالتوراة.منهمالأنبياهوبخاصة

اليهود،عنكرباهوكأنهمباستحياء،عنهمتحدثت،العبرانيين

فالعبرانيون،ذلكفىِعجبولا.أيضأاصائيلبنيوعن

مجاولكما،التوراةكتابحاولالذين،الآراميينمنأصلأ

مجالأبذلكليفسحوا،بهمارتباطهم،فكاليوميهود

بابد،تفردهمعنفيهيتحدثون،العالمتاريخنيلأنفسهم

،الارضإلىالماءرصالةلحملغيرهمدونواختيارهم

فلسطين.أرضفيحقألهمأنوليثبتوا

فلطينومدنأرعايوثع،بقيادةالموصويون،احتل

أسوارهاحمتهاتدكانتالتي،القدسمدينةحقالجبلية

فلسطين،صاحلأما.الأثداهاليبوسيونوأصحابهاالمنيعة

الذين،الفلسطينيوناحتلهفقديافا،حتىالعريشمن

بحرسواحلمن.م.ق9111صنة،فلسطينإلىقدموا

الفلسطينىالحاليالسهلقلهميقيمواأنواصتطاعوا،ايجة

منونصفقرنمنيقرببعدماأنم،إلامستقلأ،كيانا

8.؟
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عبيهممتقدمينكانواالذين،الكنعانيينمعاندمجوا،الزمن

..)6(منهمفأصبحوا،وحضارةمدنية

فيفيها،موصىوأتباع،فلسطينإلىالفلسطينيونتدم

نظرأبهم،يتحرضأنيحاوللميشوعأنإلا،يثرععهد

أسحةيستخدمونكانواويأنهم،عليهالحريىلتفوقهم

موتوبعد(7).مثلاكالدروع،جيثطبيدليتحديدية

واستولواهؤلاء،فهزمهم،بالفلسطينيينجاعتهتحرشيثوع

فيمعهميصطحبونهكانواالذي،موصىعهدتابوتعلى

معووضعوهأسدود،إلىمعهمفنقلوه،بهتيمنأ،الحرب

هذاالعهدتابوتيسزجعولم.يقدصونهاكانواالتيأوثاكم

وبينبينهصلحشروطضمنداود،زمنفيإلا

منخزانةعنعبارةهذاالعهدوتابوت.الفلسطينيين

الحجرلاناللوحانأودعفيه،بالذهبمك!وة،خشب

..أخرىدينيةوأمور،موصىثريعةعليهمانقشتاللذان

مقاومةثدةمنبلغلقد.)8(أيضأالشهادةتابوتويمى

الثلاثةوأولاده!ثاؤولالملكأناصائيللبنيالفلسطينيين

يخضعولم.معهمالمعاركإحدىفيتتلواقدكانوا

خليفةداود،عهدفيجزئيأخضوعأإلالليهودالفلسطينيون

عنهمواستقلواعادواأنهمإلا.سلمانابنهعهدوزشاؤول

.201ص،الايقالمددر-6

لملأن،الوادى!انيطرلمولكن،الجلفملك،أيومعالربوكانا-7

.القضاةضر،االإصحاح،حديدمنمركبات

.561ص،صت؟حد.د،انرمخل،اليوالصب-8
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الىمملكتهوانقسام،سلمانموتبعدكاملاَ،اشقلالأ

وفلسطينيينيهردمنالجمغخضعأنإلى،واصائيليهوذا

كبيرأحيزأي!ثكلونوالفلسطينيون.للآشوريينوكنعانيين

أزهىفيوتجاصةاليهود،زاحموألأغم،التوراةفي

.)9(فلسطينعلى،عصورهم

:وسلماندا،دمملكة2-

وهرونموسىموتبعدينقرضواأناليهودكاد

بيدهم،أخذوا،منهمتضاةلهمقُيضأنلولاويشوع،

القضاةبعهدالعهدهذاوسمي،أعدائهممنوخلصوهم

.(..مق.-2501.مق)1125

يطردوان01يستطيعوالمالموسويينأنالتوراةوتذكر

بين..بينهمصكنوالذلك،الفترةهذهفيفلسطينسكان

فيوالفرزيين،نابلسفيوالحوريين،القدسفياليبوسيين

وعبدوا،معهموتزاوجوايافا..فىِوالزلديين،لحمبيت

كبارآخر،صموئيلمناليهودطلبلقد.الوثنيةآلهتهم

الكنعانيةبالممالكأسوة،ملكألهميعينأن،القضاة

قريةحقأو،مدينةلكلكانفقد.المجاورةوالفلسطينية

لهمفعين،ملكأيدعونهكانوا،عمدةأولهارئيسأحيانأ،

تذكركماهذا،وصاؤول.عليهمملكأثاؤوالصموئيل

قتلأنوبعد.يوسفشقيق،بنياميننسلمن،التوراة

.001ص،الابقلمددرات9
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بعدهمنالملكتقلد،الثلاثةوأولادهالفلصطينبونْثاؤول

عاربةفيوحنكةثجاعةأظهرالذي،جيشهقائدداود،

يتمكنفم،هذاومع.الفلسطينيينملك)جلعاد(،جليات

إلا،ثاؤولبعد،المتفرتةاليهوديةالقائلإخضاعمندارد

(1.)ْجيثطقائدوأبنير،ثاؤولبنأدثبودثتقتلأنبعد

صبعمدةلملكةعاصمةالخليلمدينةمنداوداتخذلقد

ينترعأناليهود،تاريخفيمرةويأول،استطاعثم،سنين

وأن.،.مق9401سنة،اليبوسيينأصحابهامنالقدس

فييهوذابنوعليهثارلقد.)11(.لملكهعاصمةيتخذها

تنقلأنرفضوالأنهمأبثالوم،ابنهبزعامة،الخليل

يعيشواأناعتادواالتيالمدينةكيرلمدينةملكهمعاصمة

واصحق،،ابراهيم3:أجدادفيهادفنوالتيفيها،

بيتاصميترددكانلقد..وأحثادهموأولادهم،ويعقوب

إيواءيئيوصففضلبسبداود،ظهورقبليوعف

بيتيترددأصبحوبعده.مصرنيالقحطأعوامفيإخوته

بيتأما،وسلمانداودبيت،ا!لْكبيتبصفتهيهوذا،

قدفإنه،والكهانةالكهنةبيت،وهرونموصىبيت،لاوي

يومناحتىاليهودزالوما.المراحلجيععلىنفسهفرض

نسلمنملكعليهايهوذا،مملكةإقامةعلىيعملونهذا،

.43ص،خانالإصلامظنراالقدبمفلطيتاريخ-01

،أخذواالأرفى،!انيهرجيىإلأ،رضليم،إلورجالهالملكاوذب-11

صمونجل.نحر،هالإصحاحد!د"عصصنهم
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والكهنةالحأخاماتكبارأنكما،يهوذاحفيددإود،

وهرون،موصىنسلمنينتخبونزالواماوالأحبار

زعمهم.حدعلى،لاويحفيدي

719-.م.ق0101)عامأأربعينمدةداودحكم

،القدسفيوالباتي،الخليلفيمنهاسنواتسبع.(،.مق

منوجاء.باممهعرفاوهيكلا،تصرأفيهالهبنىحيث

ذكرهو!ثاع،عهدهنيالمملكةفازدهرت،سلمانابنهبعده

عاماأربعينمدةأيضنآعلمانوحكم.المجاورةالمناطينفي

كماالاَخر،هووبنى.(.م.ق319-.م.ق719)

باسمه.عرفوهيكلاتصرألنفسه،أبوهفعل

فييهودا:.مملكتينالىمملكتهانقسمتسليمانموتوبعد

الثمال،فيواصائيل،القدسوعاصمتها،الجنوب

تعمراوسلمانداودفمملكةوهكذا.السامرةوعاصمتها

يهوذابيجينمناحيميرددماولأمرعامأ.73سوى

اصائيل.بنيمجادأذكركلما،والسامرة

حدثأاصرائيللبني.مملكةأولعرضداوداعتلاءيعتبر

وبيتيهوذا،نلمنداودلأناليهود،تاريخفيعظما

التيالأحداثفي،داود.العرشاعتلاهحتى،يسهمايهوذا

أحديتسنمفم..ضعيفاًإسهاماإلا،اصاثيلبنولهاتعرض

..القضاةعددكزةعلى.،القضاةعصرفيالقضاءمثهم

بلقاضيأ،ليصبحلا،منهملواحدالفرصةسنحتوالآن
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أ!باطهم،اختلافعلىالاصرائيليينجغيحكمملكا،

منالوجودالىيظهرانواليهوديةاليهوداسماأخذوهكذا

أنهممع،اليومحقبهمالتسميةوالتصقتداود،بعد

أذهاننيالتصقتلأنهابها،يسمواأنكثرأيكرهون

إلىالانماءويفضلون،والإجراموالغشبالاستغلالالناس

اصانيل.دولةدولتهمصمواولذلك،اصرائيل

محدودأ،نجاحأمملكتهتاسيسنيداودنجاحكانلقد

الشعبيكنفم..همتهمجاراةعنصعبههمةلقصوروذلك

خليظأكانإنهبلمتجانسأ،واحدأشعبأحكمهالذي

نيآراميةجيوببينهم،وكنعانيين،اصائيليين:منمتنافرأ

صريحةعربيةوتبائل،الساحلفيفلسطينيةوجيوب،الثطل

الإصرائيليينأنإلىبالاضافةهذاوالثرق،الجنوبق

صلمانابنهحظأنإل!.بينهمفمامتحاربينمتبافضِنكانوا

جوارحسنيوطدأناصتطاعإذحظه،منأحسنكان

بناته،إحدىمنزوجهالذيمصر،فرعون،شثنقمع

عبر،عليهالأعرابهجوممنالحرقيةميمنتهلمهيؤمنحتى

منكثيرعلىبا،ملكة،بلقيسمعنفاهمكما،سيناه

اليمنمنالبريالتجارةطريقنأمينومنها،الهامةالأمور

فلسطين.إلىالحجازعبر

الثالثةالساميةالموجةبدات،بقليلداودحكموتبيل

آنذاكالأراميونوكان.صو!ياايوابندقالآرامية
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،الأمالعربيةاللعْةالىاللهجاتأقربهيبلهجةيتحدثون

هذهاكتسحتلقد.العربيةالجريرةمنخروجهملحداثة

لتصبحالمنطقةإلىشقتهاالتيالساميةاللهجاتجيعاللهجة

التيالعالمأتطارمنكثيرنيالرسيةواللنةبل،المنطقةلغة

التياللغةولتصبح،بالتجارةبهمالآراميونيحتككان

الساحل،الىالحثيينالآراميونطردلقد.المسيحبهاتحدث

ل!،:فيإماراتلهموأسسواالبلاد،داخلفيواستقروا

الفراتنهرمنجزءولب،وحلب،وحماة،وحمص،ودمثق

النهرين.آرامباسمالتاريخفيعرففيما،الشمالي

مملكتهما،إلىوننتقل،صلمانوابنهداودتحففأنوقبل

نتعرفأنعلينافعلأ،عاثتهالليالطبيعيحجمهالنعطيها

داودأنتذكرنالتوراة.التوراةفيوردكمانسبهما،عل

،نحشونبنسلمونبنبوعزبنعوبيد،بنيسي،ابنهو

بنفارص،بن،حصرونبن،آرامبنداب،عمينابن

تليلآالتوراةمعمشيناولو.)اصائيل(يعقوببن،يهوذا

بكنتهاتصلتدكان،الأقدمداودجد،يهوذابأنلائغبرننا

توأمين:لهفولدتثرعي،غيراتصالاالكنعانيةتامار

ابننإنه،ييأبيهجدبوعز،أما.وزارحفارعى،

اكاعرننافقدراحابأما..وسلمونالزانيةراحاب

فيبيتهافييشوعجاصوميخباتالتىالكنعانيةالجاسوصة

تزوجهاكانيشوعوأنتومها،عوراتعلىأريحا،ودتهما
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أحدكانفإنهسلمونوأمالها.وتكريمالخيانتهاتقديرأ

ي!ثوعماتأنبعد،راحابمنتزوجالذيالجاعوسين

موآبيةبأرملةهذابوعزواقزنابوعز.لهفولدتعنها،

فهو،سلمانوأمالداود.المباشرالجدعوبيد،لهفولدت

اكتالهالذيالحثيأورياأرملةبغثباع،ابنعرفنا،كما

فتصور..حسناثهمنوتزوج،التوراةتزعمكماداود،

وزناة،زنىأولادوملوكهمأنبيائهممناليهودصنعكيف

اامجرمين

والهيكل:المملكةحجم-3

وحين،وسلمانداودمملكةعنتتكمحين،والتوراة

يصمدلا،زائفبفخرتتكمإنماصلإن،هيكلعنتتكم

المدنجيعالمملكةإلىتفمفهي..الجادةالتاريخيةللمناثة

يعرفوها.لموالتياليهودعرفهاالق،الفلسطينيةوالقرى

،الأردنبث!رقيوعمون،وموآب،أدومأحيانأإليهاوتفم

ويشطح.دمشقمدينةنيهابماالآراميةصوبامملكةتفمكما

فيوحرانحلبإلىالمملكةفتمدأخرىأحيانأالخيالبها

النيل.نهرإلىسيناءبهاتجتازوقد.الفراتيةالجزيرةأرض

والحبشة،اليمنإلىنمدكاالآفاقبهااجتازتولرمما

،المزعومنسلهمامنوأخرجت،سليمانمنبلقيسفزوجت

هيلاومنهم،الحبئ!ةتحكمكانتالتىالملكيةالأيرةأجداد

كانتوكا،الماسونيةتلقبهكانتكما،يهوذاأسد،سلاصي
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لينعمواأبابا،أديسفييزوروهأنرجالهاعلى.كبارتفرض

نأمع،وبلقيسصلمانوابن،يهوذاحفيدبصفته،ببركاته

نبعذايدعى،يمافيرجلمنمتزوجةكانتبلقيس

علىاليهودبنى"وهكذا.بسالمانالتقتحينالأصفر،

يأفيلهاوجودلاتعابرالعظيمةوسليمانداودامبراطورية

االعلاقات:مثلتاريخيأوسياسيأوعلميقاموس

(12)."الميعادأرض"و.."التاريخيوالحق".أالتاريخية

التيوسلمانداودمملكةأنفيهامراءلاالتيوالحقيقة

إلىالفراتمنتمتدفجعلتهاكثيرا،بهاالتوراةتبجحت

والسامرةيهوذا..والامرةيهوذاكيرلتث!ملتكنا،النيل

ونابلس،الخليلمدينتيبينالممتدةالجبليةالمنطقةأى،فقط

بعضيتخللهاكانفرزيةيبوسيةكنعانيةمدنوكلها

مملكتيإلىطإنموتبعدانقمتأنهابدليلاليهود،)13(

خمسينمنمملكةكانتلقد.كيرليس،واصرائيليهوذا

تلكأكبركانتأنهاولو،)"ا(فلسطيننيعايشتهامملكة

وحلبوتدمر،دمث!ق،ذلكمنفأينوأقواها.الممالك

ومصر؟الحبشةذلكمنأينبل..وحران

نيتكمنتزالوماكانتالحقيقحةفلسطينتيمةإن

الأولى.بالدرجة،الاسراتبجيوموقعهاتداستها

.52ص،خانالإ!مظنر،لتديمفلطينتا!لخ-12

.2!عى،الزعيملعد.د،الماصيخةصتتة-13

.692عى،صتاحد!.،اتاريخلريهرالعرب-14
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اليهودنفوصفيتنتهولما،بموتهصلمانمملكةانتهتلقد

صغيرةمملكةكانتلقد.باضاليلهمالمخدوعينونفوس

!انما،الأرضعلىرتعتهااتساعفيليسقيمتهاعصورة،

الكتابابراهيمآلآتينافقد)..الطءفيملكوتهااتساعفي

إذنالعظيمفالملك..أ.عظماملكأوآتيناهم،والحكمة

الجغرافية،الرقعةاتساعوليس،والحكمةالكتابأصاسه

الىينسبأنيمكنواحدنقشفلسطينفييوجدلا5إذ/،

أثرأيتقدمأنفياليهوديةفثملتلقد.اليهوديةالمملكة

سفرفيالتوراةزعمتهمافإنولهذاا(.")ْوملمانلداود

ميثاتأأبراممعالربقطعاليومذلكفيابقولها:التكوين

نهرإلىمصرنهرمنالاْرض،هذهأعطيلنسلكقائلأَ:

منولنسلكلكوأعطيا؟بقولهاالوعدهذا!وتأكيدالكبير

وأما.أأبديأملكأكنعانأرضكل،غربتكأرضبعدك

لكليستعبد"التكوينمفرفيوأصباطهلإصائيلادعتهما

اللاويين:مفرفيزعمتهوماiقبائللكوتسجد،ملوك

تستعبدونهم،ملكميراثبعدآمنلأبنائكموتستملكونهما

كل"لي:الخروجسفرفيبهتبجحتوماالدهرأأبد

:حزقيالضروفي".وأمةمملكةليتكونون،الأرض

وماأالأرضرؤساءدماءوتشربون،الجبابرةلحموتاْكلونا

ئريعةغيرشريعةكلإ:نفسهالسفرفيبهتطاولت

.94-48ص،فلطينعلالاتداب،يخوتنفرانى-15
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".مغتصبةاصائيلسلطةغيرسلطةوكل،فاصدةموصى

مملوءةوبيوتاْتبنها،لم)Lدناًإياهمنحهمماوأما

وكرومأتحفرها،لممحفورةوصهاريجتملأها،لمخيركل

وتضليل،وضلالزيفتكلهفذلكتغرسهاأ..لموزيتونأ

نحن":بقولهموسىلسانعلىالعدد!فرفيجاءمايكذبه

سفرفيجاءماويكذبهأ.كذبابالفلسطينينأعينني

جداا)16(.كثيرةأراضللامتلاكبقيت"وقد:يشوع

بوباعندإلاالبحرتلامسلمداودمملكةأنالظنوأكلب"

عليقعبلدأنقطنفلسنانحنأماا)يافا(1)17(00

وذلكالبحر،فياسائيلبنومجل"فم")18(..الساحل

(.)91أللاحلسادةيكونوالملأنهم

مملكة..حرجولاعنهفحدثالمملكةصكانعددأما

سكانهاعدديكونوأنبدلا،النيلإلىالفراتمنتمتد

استطاعتلماوإلا،الأقلعلى،الملايينمنعثراتبضع

مملكةعلىزحفالذي،الكوشيينملكزارح،تقابلأن

يهوذامنهلبقِفم)مليون(،مقاتلألفبألفيهوذا

الجبارشمشمونفإخوانذلك،فيعجبولاأحدا!3ْ(،

.ثوعضر61،لإصحاحا-61

8iع!،خانالإسلامظنر،القديمفلطيتاريخ-17

لو!ر-!الهودكلطالمؤرخ-81

63عدلوبود،غوضاف،ول19الحماراتتاريخفيايهود-91

.مبايااخبارأصر،041لإصحاحا-03
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الشمشونذلكالمظفر..الجرارالجشىهذاأعمدةكأنوا

أثريآولا..الأساطيرأسطورةالتوراةمنهجعلتالذي

الذىالهيكلذاكفيوعمودعمودكلبينالبعدكان

بلآ..الفلسطييينأعدائهورأسهرأصعلىثمشونهدمه

اليهماتضمأناستطاعتاحقث!مشونفراعيطولكان

أصاسهامنالهيكلفتدكقوتهبلغتوآ،الهيكلأعمدة

والبابليينالصومريينالتوارةكتابجارىلقد

يظهروالئلا،الوثنيةآلهتهمخوارقوصففيوالكنعانينِ

مذاكلتصدقأنالبثرية.وعلىأمامهمالضعفبمظهر

منالكتبةداموما،التوراةهوالكتابدامماالهذر،

الربيين.الأحبار

ملك،لحيرامتنازلقدكانسلمانأنالتاريخيحدثنا

عليه.ديونهلبعضصدادا،مملكتهمدنبعضكلت،4.

الساحلمدناحَلالعنعجزحينأنه،لمحمامجدلنا

استنجد،الفلسطينيينأيديمنوانتزاعهاالفلسطيني

،المدنتلكلهواحتلفأنجدهمصر،فرعون،بشيشنق

من،ميمنتهلهيؤمنحتى،مديةابنتهمعإليهوقدمها

عبرمملكتهأطرافيغزونماكيراًكانواالذينالأعراب

من،الفلسطينيينمنالخاصصلمانحرسكانلقدميناء.

صوىسلمانوفاةعلىتنقضولم.)21(الساحليةجتمدينة

603ص،لعاعهمحود،اصانلمحدهاوهلالهردلهالمكللة-12
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أورشليم،فدخل،مملكتهثييشنقغزاحتىسنواتبضع

هذاهيكله،هيكلهوحتىكنوز.منفيهاكانماونهب

والذهبية،الفضيةالمقاعدألوفالتوراةفيهوضعتالذى

منهجعلتوالذي،الرخاميةالاعمدةمئاتعلوأتامته

يكنلمهذاهيكله..الخلود.وأكنيةالألحانلحنالماسونية

كانالتي،صاحتهفيهماأهم)32(،بسيطعاديبناءسوى

،مضارباتوبورصة،تجارةسوقالىحولوهاقداليهود

فيهاويلتقي،المؤامراتوتحاكالربا،عقودتوثقفيها

ولذلك...الحَمامولُلاعب،الأعراضفيهاوتباع،العشاق

حجرفيهيبقىولا،سيهدم،سيهدم9:بقولهالميحجأر

وماخونإذن،سوقاْالرببيتكانلقدحجرا.على

لمامأ،إلافيهاللهاسميذكرلا...حماموملعب،دعارةٍ

فقط.والمناسباتالأعيادفي

منجانبعلى،وطمانداودزمنفياليهود،يكنولم

لذلك،هيكلهمبناهمنحتىتمكنهموالمدنيةالحضارة

لهليبنيالفنيقيةصورمدينةمن،حيرامالمعمسلماناستقدم

لناوما..فنيقيةكنعانيةوبأيد،الفنيقنيالطرازعلى،هيكله

المبكىوحائط،وعظمتهبالهيكلالتغزلفيبعيدأنذهب

..القدسفيأعيتاأمامماثلأيزاللا(البراق)حائط

الاحاتعلتعنمدوكانت،بيطةأبيتهاكانتدديماْالمقدتالأماكنجغ-22

والكلعبة.الحامةللاجآعاتأوللباد"الاسف!يهايتجمعكانالي،المكرفة

ذلك.عا!ئالخيرالمثرفة
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لهالمجاورةالقديمةالأبنيةحيطانعنيمتازلا،ب!يطحائط

وتوتها،وصليمانداودمملكةباتساعالتبجحإن..هب!ثي

مدونوبهبدأمتأخرأ:جاءإنما،وثموخهالهيكلوعظمة

نفوسفيوالثباتالحميةليبثوا،البابليالأسفيالتوراة

الروماني،الأسريهودبهوثنى،هناكالمضطهديناليهود

منهلتجعلفتلقفتهالماسونيةجاءتثم..الهيكلخراببعد

بناءلإعادةعميانهابذلكفتحثمصر،وأهرامالصينصور

ولو!العظيمالهيكلعظمةمعيتناصببثكل،اصرائيلدولة

حين*اثزىقدكانداودبأنلأخبرنااثاريخاستترأنا

بسفح،اليبوشينمنبيدراالقدس!،إلىالخليلمناتقل

صلمان،ابنهخلفهوحين.مذبحالىأحالهموريا،جبل

مجلسونرجلأ،لخمسينيتسع،للعبادةبيتإلىالمذبحأحال

اليهودوجدالمسيحجاهوحين.الحجارةمنكراصيعل

علىفيهيسكنالذيالمكانأي،الربكيتبأنهيزعمون

هذاالمحميحلهمفصحح،فيهإلاالصلاةتجوزولا،الأرض

لهلأنمكانأيفيالعبادةيقبلاللهبانوصرحالاعتقاد،

الهيكلدورالمسيحأنهىوهكذا.والأرضالطهملكوت

حقدهناومن.كانكايبوسيأبيدرأفعاداليهودهحياةز

.وحاربوه،الأولىبالدرجة،المسيحعلاليهود

سداة،كنعانيةمملكةوطمانداودمملكةكانتلقد

فلسطين،فيموجودةبهانتوالترىالمدننجميع..ولحمة

إنهابلاليها،موصىقوممجيءتبلوأسماثها،بابنيتها
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التوراةهيوهذه..اليهاابراهيممجيءقبلكذلككانت

وقرىمدنمنالخليلالىحرانمنابراهيمرحلةلناتنقل

كانتوكذلكوالثجر.والحجرالإسمكنعانية..كنعانية

وطرازولغتها،رقمهابحرفهاكنعانيةوسلمانداودمملكة

"كنعانأرضإهياليست..حياتهامظاهروكلعيشها،

تكنلماليهوديةفالشخصيةذكرتها؟كلماالتوراةتذكركا

بابلفيالتوراةتدوينبعدإلا،المعروفبشكلهابرزتقد

هوالتوراةفتدوينالميلاد.قبلالسادسالقرنفيوالقدص

اليهوديةوالثخصية،اليهوديةالديانةبروزبدايةيمثلالذى

كا،كانتفقدوسلمانداودمزاميروحتى.بهاعرفتالتي

باللغةالهيكلفيتتلىوكانت،كنعانيأصلمناُسلفنا،

بعد،فما،العبريةإلىالتوراةمدونوترجهاثم،الكنعانية

طيلةاليهودكانالقد.المقدسةالأصفارمنوعدوها

مغتصبينأو،لاجئينأو،سبيلعابريإما،تارنحهم

يسيطروالمإنهم.بسيطةولفزة،كنعانأرضمنلأجزاه

.)23(هأبدأكاملةسيطرةفلسطينأرضكاملعلى

واسرائيل:يهوؤا-،

مملكتين:إلمملكتهانقسمتمبايثرةسلإنموتبعد

بنرحبعاموملكهاالقدص،وعاصمتها،الجنوبفييهوذا

ثم،(نابلس)ثكبموعاصمتها،الثطلؤواصائيل،صلمان

11ص،خانالإصلامظنر،التديمفلطينتارفي-23
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ناباط،بنيربعاموملكها(،)سبسطيةالسامرةالىانتقلت

إلىلاجئأوفر،موتهقبلسلمانعلىثارقدكانالذي

عصاوصقمصر،منيربعامعادصلمانتوفيوحينمصر،

وحق.ايرائيلفيبمملكتهواستقل،رحبعامعلىالطاعة

صنع،القدسهيكلعناصائيليهودأنظاريربعاميبعد

فيالثانيووضع،بيتيلقِايأولوضع،ذهبمنصنمين

يهوذا:المملكتانبقيت.تقديسهماالناسمنؤطلب،دان

الشعوبوصعبينه!ا،فمامتواترةحروبفي،واصائيل

كلها،المنطقةالآشوريونغزاحتىلها،المجاور-والمالك

الثمالية،اصرائيلمملكةعلىالثانيصجونبذلكفقضى

إلى..الثمالإلى!عكانهافنفى،تاماتضاه.م.ق732سنة

صكانمنآراميينعلهموأحلوميديا،والخابورحران

مدينةفيوالسمرة.الثماليةالمدنسكانمنوحثيين،حماة

زعمواولو،الحئيينأولئكبقايامفا،منمركا،نابلس

منكائياًاصرائيلكلكةسكاناختفىوهكذا.ذلكغير

التاردخ.

795سنةنصر،نبوخذكزاهافقديهوذامملكةأما

وحزتياليواكيمملكهامعهواخذ،الأولىغزوته.،م.ق

نأإلاعليها،ملكأزيديكياهونصب،بابلإلىأسيرين

القدسإلىالعودةإلنصرنبوخذدعامما،عليهثارهذا

ول19السبىاليهودوسبى،ثهرأ18مدةوحصارها،ثانبة
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0سنة،بافيإل A Iمنبقيمنهاجرذلكبعد..م.ق

قدكانالذي،إرمياهزلاهفيوكانمصر،إلحيأاليهود

مسبقا.أعالهممغبةالىاليهودونبه،المحزنةالنهايةبهذهتنباْ

بعد،التاريخمنالأخرىهييهوذامملكةاختفتوبذلك

اصرائيل.ومعسقوطبعدعامأ013ونيفاعاشتأن

..الفزةهذهإبانالغزومنتسملميهوذافمملكةهذا،

ملكهااصووأ،.م.ق776سنة،بونلآشوراهاكزافقد

هاجم.م.ق061سنةوفي.العراقإلىونفوهمني،

سقوطوبعد.عليهاالجزيةوفرضيهوذامصر،ملكتحو،

عنيبحثونجديدمنوبدأوانهاثيا،اليهودملكزاليهوذا

والامبراطوريات،الكبرىالدولكنففي،أنفسهم

.ب07سنة،الثانيالسبىالرومانصباهمحق،الواسعة

مذر.دثذر،،ايأرضأقطارجيعفيفتفرقوا.م

سبيين:بيناليهود-5

،وهوانذلعيشةيعيشونالبابلالأفياليهودبقي

زيألأنفسهميتخذواأنعلالبابليونأجبرهمأنلدرجة

فييحرائمهميضيعونفلابها،يعرفونخاصةوهيئةخاصأ

نأإلىعامأ47مدةالبابليايأسفيبقوا..الناسزحمة

،القدسإلالأخينىكورشأعتير،كانيتهمابنأعادهم

رؤوسعلىبابلكورشدمرأنبعد.،م.ق9orضة

بقيادة،منهمق!منعاداليهود،لأخوالهانتقامأ،البابيين

12،
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،العراقفيالبقاهآخرق!موفضلالقدسإلىزروبابل،

1صنة،اسانلدولةتامتحتى 9 4 Aم.

.ق536سنة،الهيكلببناءأخوالهكورشصاعدلقد

البلادمكان،اليبوسيينومقاومة،الفرسحرابتحت.،م

الهيكل،بناءيتمأنقبلماتكورضأنإلاالأصيين،

إلااليبوسيينمقاومةبسبب،بنا+هعمرويشخليفتهفأوتف

ذلكفتم4،البنابمعاودةأمر،صمرويشخليفة،الأولداراأن

أتامهاالقالهزيلةالدولبقيتوهكذا.م.ق515سنة

السبىحقبابلمنإليهااليهودرجوعمنذيهوذا،قاليهود

ناليونان،،الفرس:العظمىللدولتابعةدولأ،الرومافي

زمنفيإلامستقل!ثبهكيانلليهوديقمولم.)24(فالرومان

فقد..الزمانمنواحدأقرنأتجاوزلمولفزةالميكابيين

القدسنيمحصورةأتلية،الفارصيالحكملجلةاليهود،بقي

الحكمتحتبكاملهاالمنطقةسقطتأنإلىجاورها،وما

الإكريق-العالم6كزاحين.م.ق332سنة،الإكريقي

بكاملهاالمنطقةحكموتناوب.المكدوفيالإصكندربقيادة

ابد،تجلالخاصالترنزاتاريخ،بابالملتب،ميرودوضصامللقد-31

منباكزعنهاتجحدلاأماكنوبحض،التدسمدينةعداما،ايهولولةذكر

فيكمبردجبجامعةاتاريخأصناذ،جاكونفوك!د.ويعلق.أبمالثز

كلكلةكانتالقد:بقولهمذاميرولوتىصتفعل،والي!وايوت4كا

كانواالذينالائحينأنلدرجةالذألةمن!اغاركان،الصغرلىفايةأيو

القدسأنبدفلا.شئأاليودعىبمحونلاكانوا،آنذاكفلطينيزدرون

لامجث،جداالذكرخاملةمديخة-لهرودوتىالمحاصر-!ياأيامكانت

إلأالإدفيتوةيكلونوالمواليوبكاما.المباورةالمدنسكلانتنري

نلطينتاربخ.ايكلايينحكلمنزلى.م.قاثافيالترنشصفحوال

.89عى،خانالإصلامظنر،التدبم
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بلادفيوالسلوتيونمصر،فيالبطالسةالاسكلندر؟خلفاء

بطلبموس،علىاليهودثار.م.ق032عاموفي،الشام

لإمنمأسيرألفمائةوننى،وأحرقهاالقدسهذافهدم

احتل،السلوقيينإلالبطالسةمنالحكمانتقلوحين!ر،

اليهود،عليهنثار.م.ق168سنة،القدسانطوخيوس

عددأوقتلالهيكلونهب،المدينةأمواروهدمفأخضعهم

والارتداداليهوديةالديانةتركعلىوأجبرهم،منهمكبيرأ

.ق166سنةالميكابيونظهرالأثناءهذهوفي.الوثنيةالى

متقل،!ثبهكياناالسلوتيينمنينتزعواأنفاستطاعوا.م

للبهولأبكنلم،الزمانمنواحدقرنمنبقربمادام

علىبينهمفمامتنازعينكانواوإنمامماسك،كيانخلاله

.ق63عاموفي.سلمانموتبعيدعليهاتنازعهم،السلطة

اليهودمنبدعوةالقدسمدينةالرومانيبومبىاحتل.م

مجرنيةمتمسكينكانوااليهودمنطائفةوهم،الفريسيين

الإمبراطورأيضأالفرشيونطالبلقد.2()ْالشريعة

هيرودوسالأدوميالملكينحيبأنأنطونيوسالرومافي

رومانياواليايعينوأن،المسيحظهورتبيل،حكمهمعن

مباثرهَالرومانيالحكمتحتفلسطينيضمعوأن،منهبدلأ

طأ.والمدوتينالغريين:برتينن!!إلآنذاكنتمينابهرْكان-25

وأبتبغها،قمددبن،الثريةجمريخةضسكلينفكانواالفرصيرن

مظهرالهمكانهاندبنكانإزنهم.تاعأأكنرفكلانواالصدوقبون

مؤلا+،ك!!لمراعوكانجمذافيرما،تبقحريخةضريعةوليىاجمماجأ،

الر،طنمنولمذبهمفماطتطلبإلىالنرصندعاكاأشد.،علاأولك
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نإنولهذا،اليهوديحكمعلىالأجنبىحكممفضلين

لم.م.ب07سنة،وصباهمباليهودبطشحينتيطس

وبطشسبىوإنماجيعأ،يسبهمولمجيعأ،بهميبطش

أما.والصدوتييئاليهودمنعليهثارواالذينياْولئك

حتى،للقدسالمجاورةالأوديةفييعيثونفبقواالفريسيون

بولائهميدنيونكانوايأغم،المسلمونالعربفتحها

.للرومان

وفتكفنهبهافتحها،عندالقدسبومبىاشباح

اليهودفعاملقيصر،يوليوسبعدهمنوجاءبسكانها،

هيرودوسروماولت.م.ق37عاموفي.بالحسنى

اعتنقوثنيأ،كانهذاوهيرودوس.عليهمملكأالأدومي

علىحاقداًكانلقداليهود.حكملهليتسنىاليهودية

وكافأتهوهزمهملذلكفحار3،أباهقتلواالذينالميكابيين

فيفبقي.فلسطينعلىملكاًعينتهبأنذلكعلىروما

الهيكلبناءأعيدزمنهوفي.م.ب4سنةحتىالحكم

يمقتونبعامةاليهودكانلقد.المسيحوولد،الثانيةللمرة

اليونانية:بالئقافتينمولعآَكانلأنه،هذاهيرودوس

الفلسطينية.المدنإلىالأوثانأدخلولأنه،والرومانجة

تابعةولاية،الرومانيالحكمإبان،فلسطينكانتلقد

منملكأعليهايعينآالحاهذاوكان.الرومافيصوريةألحا

مجلسيساعدهروما،فيالقصرباصميحكمهماليهود،
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يعرف،حاخاماتهمكبارمنحاخامأسبعينمنمكون

يعنىهذاالسنهدرينمجلسوكان.السنهدرينبمجلس

وكان.الاولىبالدرجة،والاجماعيةالدينيةاليهودبشؤون

من،الثافيباْكريباسوانتهاه!رودوسمنابتداهاليهود،

بين،الحشمونيهيركانوسالملكأكرههمالذينايأدوميين

طبقةكانتلقد.التهود.على.مق014-135عامي

فقيرةمضطهدةطبقةآنذأكاليهوديالثعبمنالعامة

الفقردعالقدواله!يكل،روماضرائباعباءتحتترزح

،الطرقوتطعالسرقة.امتهانإلىالطبقةهذهالبطالةوتفثي

اليهودعلىلرومامامرةالرومانيآالحااستوفىأنلدرجة

يعيشونهؤلاءوكان.مباشرةالهيكلذهبمنضرائبمن

ظموبسبببل،فحسبالرومانظمبسببلا،تعيسةعيثة

الأولى.بالدرجة،لهموأغنيائهمملوكهم

منهم،قساةولاةفلسطينحكمتولىهيرودوصوبعد

حاكمه.المسيحعهدهفيحوأالذي،البنطيبيلاطوس

فقدبيلاطوساما.بالموتعليهوحكمالسنهدرينمجلس

مدمنبريءإنقا:قائلاإياهصلمهمحينبالماءيديهغسل

فبسيان،الرومانيالافبراطورعهدوفي".القديسهذا

الذىهوهذاوتيطس.فلسطينعلىحاكماتيطسابنهعين

أحرقأن.،بعدم.ب07سنة،الثانيالسياليهودسبى

تلبثولمصاكنيها..رؤوسعلودكهابكاملها،المدينة
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نأوضوضاؤهونسادهالمزعجالصنيرالثعبذلكفوضى

تسمعلكيلا،إبادتهعلفعزمتروما،صبراعتنفدت

السوداهالقدسخرائبعلاوع!كر.)26(0عنهحديثأ

وعرضتالوجود،منالهيكلأزيلأنبعد،رومافيفيلق

i(27).روماصاحةن!وكتبهأوانيهأقدس

الهيكل،زوالوبعدوحرقها،المدينةتدميروبعد

ناوبعد.العريصنفيالهاربةاليهودفلولاجتمعت

المنانينيوثتاتهمرحيلهمتبيلأقسموا،،أمرهمتدارسوا

دستورظلتمبادى.خسةعلى(الدياسبورا)والمعازل

كيرهموتضليل،ضلالهمإلتهديهمصومأتزالوما،عملهم

هي:المبادىهوهذهالأكيار،من

ذلكفيلاقوامهما،دينهمعلعافظينيبقواأن-ا

.وعنا.عنتمن

قدلفةأيجانبإلىلغتهمعلعافظينيبقواأن-2

تعلمها.إلىيضطرون

بعدتصا،بينهمف!دائماتصالعلىيبقواأن-3

السبل.بموتفرقتالثقة

الرجوععل،المتاحةالو!عائلوبكافة،يعملواأن-4

نايمينى)ص!لت:صباحكليقولواوأنالميعاد،أرضإلى

6y-2ص،لويرننرضات،الأولالحناراتتادفيليهودi.

.9.ص،ظنالإ!مظنر،التديمفلطينتاريخ-27
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.أأورشليميانسيتك

باْية،الأرضثعوبجغإفسادعلىيعملواأن-5

ممكنة.وسيلة

أنحا.جغنيوتثتتوا،هذهالخمسةمبادكماليهودحمل

السببهيالمبادىءهذهوكانت،بهايعملونالأرض

ذلكمنذ،ويلاتمناليهودلهتعرضماكلفيالمباثر

منيفيرواأو،الساعةتقومأنوالى،اليومحق،التاريخ

وتضيل.ضلالمنفيههمعماويقلعوا،المبادىههذه

الس!بعدبقواالذيز،اليهودثار.م.ب351عاموفي

بقيادةثاروا،للقدسالمجاورةالجباليسكنون،الرومأفي

تورقهم،هالريانالامبراطورفأخضعباركوخبا،)28(

اليهودعلحرم،رومانيةسشعمرةإلىأور!ثليموحول

أصكنلقدكبتولينا.إيلياوعماهاوسكناها،دخولها

معبدأفيهاوأتام،يونانيةرومانيةجاليةالقدسؤهاسلان

ويقال..القديمالهيكلأطلالعلىجيوبز،اليونافيللإله

آخرالضربةهذهوكانت.لثينوصآخرمعبدأانشاتدبانه

تعرفأور!ثليموظلت.فلسطيننيلليهودوجهتضربة

تنصرأنإلى،كبتوليناإيليا،الرومافيالاصمبهذا

أرطوحينالمنتظر.المحبانهادسوقد،جمونالحتبتيباركوخبا38-31

نرإلمعهشومنباركوخبامرب،التدس*اضلكبيرأجبئاْمالرسان

كا3تمرفايوم،حتىصجؤتلىلوصمواللتدس،المباوؤنير،

.6البهؤخركةا
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.م.ب311سنة،هيلانةوأمهتطنطينالإمبراطور

أعادكما،أورشليم،بهعرفتالذىالقديماسهااليهافاْعاد

،القدسفيالإتامةمناليهودفمنعالخاصةهالريانأحكام

يضطهدهم.وأخذ

نAيهوديأىذاتهاالقدسفييكنلمالإسلامجاءولما

المجاورةالجبالفيتذكرلاأقليةاأنذاككانوااليهود

ليتسمالمدينةإلىالخطاببنعمرتدمولما.للقدس

العهدةثروطمنكان،صفرونيوسالبطريركمنمفتاحها

هذاومع.2(اليهود")9منأحدلإيلياءيسكنألااالعمرية

ثعوبعلىالإصلامبهماأفاءاللذينوالأمانالأمنفان

منافيهم،منفلسطينإلالعودةلليهودسهلالمفتوحةالبلاد

نأوبعد.القدصمدينةحولوالاشيطان،كبيرةباعداد

أعدادعادت،المليبيينعلالأيوبالدينصلاحانتصر

يضطهدونكانواحيث،نلسطينإلىالمنافيمنمنهمأخرى

وجدوالليهود،.جنةالإصلامدياركانتلقد.ويذبحون

أخو،العأدلالملكاستقبللقد.والرفهوالرعايةالحمايةفيها

حينوديأ،استقبالايهوديحاخامثلالائة،الدينصلاح

)03(القدسلزيارةأوروبامنتدموا

جاءحتى،القدسدخولمنممنوعيناليهودبقي

.311مى،انلعبدالله.العابةالهودبةخطر-92

.811ص.خانالإ!لامظنر،التديمفلطئتاديخ-03
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لأولبدخولها،لهمفسمحباثا،عليمحدمصر،خديوي

.عهدهحتىدخوالامنالرومانمنعهممنذ،مرة

:(الدياسبروا)المنافيفيال!يهود-6

فيالخمسةمبادئهمعلىأقسمواأنبعداليهود،انتشر

جرائمهمفيهايمارصون،مكانكلفيالمنافيؤ،العريش

جنوبا،العربيةالجزيرةإلىذهبمننمنهم..وغازيهم

حق.ونجران،ويزب،وخير،وفدكتإء،:فيفاقاموا

ودعوته.الن!حاربواأنبعد،عنهافأجلاهمالاملامجاه

وجنوبأ،شثالأ،المتوسطالبحرثطوطعلىانتث!رمنومنهم

اليونالنة،المدنوفي،الإفريقيالشمالونيمصر،في

وجنوة،،كنابوليالتجاريةوالإسبانيةوالفرنسيةوالرومانية

فييستقرونكادواماأنهمإلا،ومرسيليا،والبندقية

جرائمهمتطاردهمأخذتحقنيها،اشقرواالتىالأماكن

كا،لهموحدهمعليهمالناسحقدوليسونحازش!،

.م1275منةنهائياانجلزامنطردوافقد...يزعمون

،.ام603سنةفرنسامنوطردوا.،م0017وسنة

صنةهنغارياومن.،م1348سنةصكسونياومن

0137صنةبلجيكاومن.م1582وسنة.،ام036

.،م1744وسنة.،م0138سنةملوفاكياومن.،م

صنةوبلجيكاهولنداومن.،م0142صنةالنمساومن

شةليتوانياومن.،م2901سنةاسبانياومن،ام444

32i
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59iايطالياومن.،م8914صنةالبرتغالومن.،ما

.،م1551شةبثارباومن،..ام005سنة

ديارفيإلالهمأمينأملجايجدونيكونواولم.)31(وهكذا

صوففإنناالوسطىالعصورقأما.وا!لسلمينالعرب

روسيا،:الشرقيةأوروبابلدانفييطاردوننراهم

الشيبرعية.عنالكلامعندوالمجر..ورومانيا،وبولونيا،

ؤصطوبلدانألمانيافييطاردوننراهمصوفأنناكا

والثانية.الأولى:العالميتينالحربينعنالكلامعند،أوروبا

الىينتقلواحتى،مكانفياليهوديطاردالعالمكانوما

وهيئتهمملابسهممنفيواقديكونواأنبعدآخر،مكان

عليه،ربواوماطباعهممنثيئأينيروااندون،الخارجية

معيتعايشواأن،الطويلتاريخهمطيلةجماولوالمفاليهود

نأعلىحرصوابلبينها،يحلونكانواال!ال!ثعوب

وراءفيهايتخفوناليهود(،)حارةالغيتونييتحوصلوا

الناصلابتزازالخططفيهايضعونوأزتتها،أموارها

بمصرأولنجاأرضكانتلقد.وإفسادهمواستنلالهم

بعدأما،الثانيالغيتوبلوكانتاصرائيل،لبقكيتو

لهمأصبحأنلدرجةالغيتوبينهمانتثرفقدالرومافيالس!

أنتبل،أنفسهمعلفرضوهكيتو،فيهحلوامكانكلفي

اليهودكانالغيتوهذاوفي.عليهمالأكياريفرضه

رتمةعلأحجار،011-901ص،خانالإ!مظنر،التديمفلطينتاربخ-31

.26-75ص،كارفايم،ب"اثطرنج
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.يهجرونكانواومنه،يضربون

المنافي،فيالدينيةطقوسهممنكثيرأاليهودعطللقد"

إلىالرجوعبعدإلاممارستهاتصحلابأنهزعموالأغم

"33(.الميعادأرض

التاريخ:هامشعلىاليهود-7

المسيح،ظهورحتىموصىظهورمنذاليهود،كانلقد

لأحديستمعونكانوافا..والوثنيةالتوحيدبينيتذبذبون

وفيهماوعثاروتالبعليملعبادةيعودواحتى،فزةايأنبياء

فييعيشونأويحكموغمكانواالذينالثعوبأصناممن

فيستضعفةأتليةكانوااليهودأنعلىيدلوهذا.كنفهم

قدتاْثربهم،وإلالكانوامماأكزبهتأثروا،وثنيبحر

.والإسلامالمسيحيةانتشار،العالمفيدينهمنثروا

مملكةفيعظمتهمأوجفيحقاليهود،يتركولمهذا،

فلسطين،فيلا،بهمخاصسيايه!كيانأي،وسلمانداود

أفسدوهاقدكانواديانةتركوالىانما،فلسطينكيرفيولا

والبابليةالكنعانيةالوثنيةمنعليهاأدخلوامابكثرة

يذكركيانأيلهمينشئواأناليهوديستطعولم.وغيرها

في،الرئيسيتانالقوتانفيهاتخمدكانتالتيالفتراتنيإلا

كانتالهزدلةالكياناتهذهمثلوحتى.والعراقمصر

03مى،حربالخورىإيل،المبةعلابهؤمؤامز-32
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وانقسامهموجبنهموضعفهمقلتهمبسببتنهار،ماصعان

لأولتجمعواأنمنذاليهود،تجمعماوهكذا.أنفسهمعلى

.ويهجرواليضربواإلا،العالمفيمرة

،قرونثلاثةمدة،فيهممحاصرةالمسيحدعوةبقيتلقد

الامبراطورهووثنيأ،امبراطورألهااللهقيضأنإلى

اللهوشاء.ثاْنهامنوأعلعنها،الحصارفك،قسطنطين

العالمفيلذلكفانتثرت.فيهمالإسلامدعوةتكلونألا

رسالة،كلتبروافقدهمأما.الظلامنيالنور،انثار

أكلاالزاثياْكلونلأنهمإلالسببلا،نبىكلوحاربوا

وحاركم،القرآنحاركمولهذاجأ،حبأالمالويحبونلما،

الجريمةمناتخذواولهذافيها..هوادةلاحربأالإنجيل

التاريخ.مدىعلىاحزفوهاحرفأوالاستنلالوالرذيلة

لادامواام،نيتشهتالكماخطرأفيعشأ)اليهودوسيبقى

يتهجواأنيستطيعونولاالناصمعالتعايشيحسنون

صادقة.صحيحةتهجنةاوالأمنالسلاما
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الفهرس

!.........................تومسمياءسماأ:وللأالفصلا

00000000000000000000000000000000011رنحىتارنثاليهودا-أ

\؟.......................................نيوناالعبر-3

0000000000000000000000000000000000000051ئيلصا!بنو-3

000000000000000000000000000000000000000000071ليهودا-4

00000000000000000000000000000000012ميونوالسامسا-5

00000000000000000000000000000073ميينالساريختامن-6

؟000000000000000000000000000000000000005ميةصاللاا-7

000000000000000000000000000000000000025لموسويونا-8

00000000000000000055ليهوديلفكراابعمنا:نيالثالفصلا

0000000000000000000000000000000000000000075مقدمة-ا

0000000000000000000000000000000000000000075ةالتورا-3

000000000000000000000000000000000000000088التلمود-3

0000000000000000000101نوسليماوددامملكة:لثالثالفصلا

0000000000000000000000000101عليهارئونطاموسىلوم-ا

000000000000000000000000000011نوملماوددامملكة-2

r-000000000000000000000005لهيموالمملكةاحجمNN
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122ئيلسااويهوذا-4

31؟..............................سبيينبينليهودا-5

00000000000000000132(الدياصبورا)لمنافيا-اليهودفي6

0000000000000000000000431ريخالتامثىهاعلىليهودا-7
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